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संगीतरत्नाकर भाग–३ 
 

णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि सांस्कृती मांडळाने आध चनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, तांत्र आचि 
अचभयाांचत्रकी त्यािप्रमािे भारतीय प्रािीन सांस्कृती, इचतहास, कला इत्यादी चवषयाांत मराठी भाषेला 
चवद्यापीठीय स्तरावर ज्ञानदान करण्यािे सामर्थयय प्राप्त व्हाव ेया उदे्दशाने बह चवध वाङ्मयीन काययक्रम हाती 
घेतले आहेत. मांडळाच्या या काययक्रमाांत लचलतकलाचवषयक नृत्य, नाट्य, चित्रकला, मूर्ततकला, गायन 
आदी चवषयाांिे सांशोधन, चववरि व इचतहास याांिा समावशे आहे. या योजनेत वरील चवषयाांवरील सांशोचधत 
ग्रांथ, प्रमािभतू ज न्या ग्रांथाांिी भाषाांतरे, कलाांिा इचतहास व तद चवषयक ग्रांथाांिे प्रकाशन करण्यात येते. 
 

भारतीय सांगीतशास्त्रावरील सांस्कृत ग्रांथात शाङ गयदेव याांिा “सांगीतरत्नाकर” हा ग्रांथ अत्यांत 
महत्त्वािा असून सदर ग्रांथािे “कलाचनधी” टीकेसह सटीप मराठी भाषाांतराच्या प्रकाशनािे काम मांडळाने 
हाती घेतले. या ग्रांथािा भाग १ (अध्याय १ ते ४) गायनावर असून भाग २ (अध्याय ५ व ६) ताल व वाद्यावर 
आहे. प्रस्त त भाग ३ (अध्याय ७) नतयनावर आहे. डॉ. ग. ह. तारळेकर, ध ळे याांनी या चतन्ही भागाांिे सटीप 
मराठी भाषाांतर करून चदले असून पचहल्या दोन भागाांिे प्रकाशन अन क्रमे १९७५ व १९७९ मध्ये मांडळातरे्फ 
करण्यात आले आहे. प्रस्त त ग्रांथात मूळ सांस्कृत सांचहता, मराठी भाषाांतर, कल्लीनाथाच्या टीकेिा मराठी 
आशय व ससहभपूालाच्या टीकेिा आवश्यक तेवढा आशय आचि डॉ. तारळेकर याांच्या टीका याांिा समावशे 
आहे. डॉ. तारळेकर याांनी या सांस्कृत ग्रांथाच्या सवय भागाांिे अत्यांत पचरश्रमपूवयक भाषाांतर करून चदल्याबद्दल 
मांडळ त्याांिे ऋिी आहे. 
 

या चवषयावरील अभ्यासक व वािक पचहल्या दोन भागाांप्रमािेि या चतसऱ्या भागािेही स्वागत 
करतील अशी खात्री आहे. 
 
म ांबई,  यशवंत मनोहर 
चदनाांक २१ ऑक्टोबर, १९८९  अध्यक्ष 
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प्रस्तावना 
 
(१) शाङ गगदेव व संगीतरत्नाकरािे टीकाकार 
 

भारतीय सांगीतशास्त्रावरील ग्रांथात शाङगयदेवचवरचित सांगीतरत्नाकर हा ग्रांथ अत्यांत महत्त्वािा 
मानला जातो. या ग्रांथािे सात अध्याय असून, पचहल्या िार अध्यायाांत गायनचवषयक, पािव्यात 
तालचवषयक, सहाव्यात वाद्यचवषयक व सातव्यात नतयनचवषयक चविार आलेला आहे. सांगीतरत्नाकर हा 
भारतीय सांगीतशास्त्रावरील एक प्रमािभतू ग्रांथ ठरला असून, त्यातील उद्धरिे नांतरच्या सांगीतशास्त्रावरील 
ग्रांथकाराांनी अनेक वळेा चदलेली आहेत. 
 

ग्रांथाच्या आरांभी शाङ गयदेवाने स्वतःसांबांधी काही माचहती चदली आहे. वृषगि ऋषीपासून स रवात 
झालेला त्यािा वांश काश्मीर देशातला असून, हा वांश अत्यांत कीर्ततमान, वदेपारांगत, धमयपरायि व याचज्ञक 
(म्हिजे स्वतः यज्ञ करिाऱ्या) अशा चिजश्रेष्ाांनी भचूषत केलेला होता. अशा या प नीत वांशात भास्कर 
नावािा तेजस्वी ब्राह्मि जन्मला व तो दचििेत आला. या भास्करािा म लगा सोढल हा शाङ गयदेवािा चपता 
होय. तो अत्यांत ब चद्धमान आचि चवनयशील असून चभल्लम या यादव राजाच्या पदरी होता. त्याने आपल्या 
कामचगरीने राजाला प ष्ट्कळ वैभव प्राप्त करून चदले व चवप ल यश सांपादन केले. चभल्लमािा म लगा जैत्रपाल 
यालाही त्याने चवजयश्री चमळवनू देऊन, जैत्रपालािा म लगा श्रीससघि याला महान लक्ष्मी प्राप्त करून 
चदली. शाङ यगदेव श्रीससघिाच्या पदरी ‘श्रीकरिाचधपचत’ या अचधकारपदावर होता. 
 

यादववांशात चभल्लम हा पचहला अत्यांत प्रभावी राजा होऊन गेला. तो चि. उ. ११८५–८६ या वषी 
गादीवर आला. त्याने प्रथम कोंकि प्रदेशातील चकल्ले सजकून तोरिगड चमळचवला. नांतर सोलापूरच्या 
बाजूला हल्ला करून तेथील राजाला ठार मारले. चभल्लम हा यादववांशातला पचहला सम्राट असे म्हिता 
येईल. त्याने ग जरात व माळवा या प्रदेशाांवर िढाई करून राजस्थानपयंत धडक मारली. िाल क्य राजा 
िौथा सोमेश्वर यावरील चवजय हा चभल्लमािा सवांत मोठा चवजय होय. या चवजयाने त्याने िाल क्याांिी 
कल्याि ही राजधानी आपल्या राज्यात समाचवष्ट केली. त्यािी दचििेकडील होयसाळ राज्यावरील िढाई 
मात्र यशस्वी झाली नाही. होयसाळ राजाने त्याच्या सेनापतीला नष्ट केले. देवचगरी हे यादवाांच्या 
राजधानीिे नगर चभल्लमाने वसचवले हे आपिाांस हेमाद्रीच्या चवधानावरून समजून येते. अशा रीतीने चभल्लम 
या पराक्रमी यादव राजाने आपले साम्राज्य प्रस्थाचपत केले. शाङ गयदेवािा चपता सोढल हा त्याच्या पदरी 
मोठ्या अचधकारपदावर असल्यािे सांगीतरत्नाकरातील त्याच्या वियनावरून कळून येते. (१·१·५) [कां सातील 
आकडे सांगीतरत्नाकरातील अध्याय, प्रकरि व श्लोक याांिे आहेत.] सोढलािा यादव राजघराण्याशी सांबांध नांतरच्या 
जैत्रपाल व ससघि राजाांपयंत होता. 
 

चभल्लमािा म लगा जैत गी सकवा जैत्रपाल हा चि. उ. ११९१ मध्ये सते्तवर आला. पि त्यािी राजा 
म्हिून कारकीदय चि. उ. ११९३ पासून स रू झाली. त्याने काकतीय राजा रुद्र यािा पराभव केला. या 
लढाईत रुद्र ठार झाला. य वराज गिपतीला जैत्रपालाने पकडून नेले आचि अशा प्रकारे काकतीय 
राज्यावर सांपूिय चवजय चमळवला. नांतर त्याने गिपतीला सोडून देऊन काकतीय राज्यावर प न्हा स्थाचपत 
केले व त्यािी राजचनष्ा सांपाचदत केली. जैत गी हा न सताि शूर योद्धा नव्हता तर त्याला चविते्तबद्दल अत्यांत 
आवड व आदरही होता. गचितज्ञ भास्करािायांिा म लगा लक्ष्मीधर हा पांचडत त्याच्या दरबारी होता. 
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जैत्रपालाला चवजय चमळवनू देण्यात सोढलािाही वाटा होता असे शाङ गयदेवाने चदलेल्या माचहतीवरून 
वाटते. (१·१·५) 
 

जैत गीिा म लगा ससघि सकवा ससघिदेव हा चि. उ. १२१० मध्ये गादीवर आला. ससघिदेव हा 
अत्यांत पराक्रमी राजा होता. त्याच्या कारकीदीत यादवाांिे साम्राज्य कळसाला पोिले. त्याने होयसाळ 
राजावर चनिायक चवजय चमळचवला व त्या राज्यातील त ांगभदे्रच्या उत्तरेकडील व पचिमेकडील प्रदेश यादव 
राज्यात समाचवष्ट केला. कोल्हापूरच्या चशलाहार राजािा पराभव करून राजकीय दृष्ट्ट्या एक र्फार 
महत्त्वािा प्रदेश ससघिाने सजकला. त्याने ग जरात राज्यावरही स्वाऱ्या केल्या. त्यािे साम्राज्य छचत्तसगड व 
जबलपूरपयंत पसरले होते. त्याने रट्ाांिा तसेि ग प्त, कदांब इत्यादी छोट्या राजाांिाही पराभव केला. 
आपल्या चवश्वासू व पराक्रमी सेनानींच्या साहाय्याने ससघिाने चवशाल साम्राज्य स्थाचपले. कोंकि, लाट, 
चवदभासह महाराष्ट्र, म्हैसूर व आांध्र हे प्रदेश त्याच्या साम्राज्यात अांतभूयत होते. ससघिािा राज्यकाल चि. 
उ. १२४७ पयंतिा आहे. 
 

शाङ गयदेवािा चपता सोढल हा चभल्लमाच्या पदरी होता. तेव्हा त्यािा आजोबा भास्कर हा १२ व्या 
शतकाच्या मध्याच्या स मारास सकवा त्यानांतर काही वषांत दचििेत स योग्य आश्रय चमळचवण्यासाठी आला 
असावा. या वळेी काश्मीरमध्ये जयससह हा राजा राज्य करीत होता. त्याने आपल्या धूतयपिाने चवरोधी 
सामांताांिा पराभव केला. पि तेथील सांघषयमय वातावरिाम ळे भास्कराला दचििेकडे जावसेे वाटले असावे. 
पांजाबात या काळात म सलमानाांिे राज्य स्थाचपत झाले होते व या राजाांिे स्वरूप आक्रमक होते. 
म सलमानाांच्या भारतावरील अचधराज्यािा वाढता धोका उत्तर भारतातील राजाांना जािव ूशकला नाही, 
कारि त्याांिी श्रेष्त्वासाठी परस्पराांत य दे्ध िाललेली असत. किय सकवा भोज यासारख्या पराक्रमी राजाांनी 
म सलमानाांिा पराभव केला होता, पि त्याि वळेी त्याांनी इतर भारतीय राजाांवरही आक्रमिे केली होती. 
कनोजच्या चवजयिांद्र व जयिांद्र या पराक्रमी राजाांनी म सलमानाांिे हल्ले परतवनू लावले होते. पि जयिांद्र 
व बांगालिा राजा लक्ष्मिसेन याांच्यामध्ये िाललेल्या सततच्या लढाईम ळे दोघाांिेही सामर्थयय िीि होऊन 
म सलमानी आक्रमिािा बीमोड होऊ शकला नाही. चि. उ. ११ व्या शतकात कलिूचर राजाांिा प्रभाव उत्तर 
भारतात होता. चि. उ. ११५९ ते ११६७ या काळात या घराण्यात जयससह हा राजा गादीवर आला. त्याच्या 
काळात त रुष्ट्काांनी त्याच्या राज्यावर हल्ला केला. चि. उ. १२१२ नांतर या घराण्यािे अस्स्तत्व चदसून येत 
नाही. माळव्याच्या परमार राजाांपैकी यशोवमयन हा ११३३ मध्ये गादीवर आला. िाल क्य राजा जयससह 
चसद्धराज याने यशोवम्यािा पराभव करून त्याला कैद केले व माळव्यािे सवय राज्य स. ११३५ च्या स मारास 
आपल्या राज्यात समाचवष्ट करून घेतले. िाहमान राजाांमध्ये चवग्रहराज (११५० ते ११६३) हा चवजयी राजा 
होऊन गेला. तो स्वतः लेखक असून हरकेचल नाटक त्याने रचिले. त्याच्यावर सोमदेव या कवीने 
लचलतचवग्रहराज हे नाटक चलचहले. या घराण्यातील पृर्थवीराज हा पराक्रमी राजा स. ११७८ त गादीवर 
आला. त्याने म सलमानाांच्या हल्ल्याला िाांगली टक्कर चदली, पि त्याांिा पूिय बीमोड केला नाही. त्यािा 
कनोजच्या जयिांद्राशी सांघषय िालू असल्याने महांमद घोरीने या दोघाांिाही स. ११९२ च्या स मारास पूिय 
पराभव करून त्याांिी राज्ये नष्ट केली. कनोजच्या राजाांना तर आश्रयासाठी राजप तान्यात पळून जाव े
लागले. या काळात चदल्ली-आग्रा ते गांगा हा सवय पचरसर घोरी व त्याच्या ग लाम आक्रमकाांप ढे उद ध्वस्त व 
हतबल झाला. 
 

सांिेपाने वर वियन केलेली उत्तर भारतातील १२ व्या शतकामधील अशाांत पचरस्स्थती पाचहल्यावर 
भास्करासारखा पांचडतश्रेष् काश्मीरहून दचििेत का आला असावा यािी काही अांशी कल्पना करता येते. 



 
अनुक्रमणिका 

देवचगरीच्या यादवाांिे प्रभावी राज्य स्थापन होण्यास या वळेी स रवात झाली होती. चभल्लमािे कतृयत्व या 
राज्यस्थापनेत पचहला पराक्रमी राजा या दृष्टीने ठळक व महत्त्वपूिय आहे. म्हिून भास्करािा म लगा सोढल 
या आपल्या चपत्यािे चभल्लमाच्या पदरी असतानािे कतृयत्व शाङ गयदेवाने सांिेपाने वर्तिले आहे. श्री. पी. व्ही. 
शमा याांच्या मते, देवचगरीच्या यादव राजाने भास्करािे आय वेदातील पारांगतत्व जािून त्याला आपल्या 
दरबारी बोलावनू घेतले असाव.े (पहा–  Vol. Ⅰ, Introduction–
PP. ⅩⅢ–ⅩⅥ) यादव राजाांच्या आश्रयाला अनेक आय वेदपांचडत असल्यािी माचहती चमळते असे शमा 
साांगतात. यावरून त्याांच्या वरील तकाला आधार चमळतो. दचििेस अलां कृत करण्यासाठी भास्कर हा 
काश्मीरहून आला असे जे शाङ गयदेवाने म्हटले आहे त्यािा शब्दशः अथय घेतला तर श्री. शमा याांच्या या 
मताला आिखी प ष्टी चमळते. 
 

शाङ गयदेवाने केलेल्या ससघिदेवाच्या यशोगानात अचतशयोक्ती आहे असे म्हिता येिार नाही. 
ससघिामध्ये य द्धनैप ण्य, प्रशासनकौशल्य व राजनीचतप्रावीण्य याांिा उत्कृष्ट सांगम झालेला होता. तो स्वतः 
सांगीतपे्रमी असून त्याने आपल्या दरबारी या कलेला उते्तजन चदले. िाांगदेव व अनांतदेव हे दोन 
ज्योचतषशास्त्रज्ञ त्याच्या पदरी होते. ससघिाच्या आश्रयाखाली, भास्करािायांिा नातू िाांगदेव याने 
खानदेशातील (िाचळसगावाजवळ असलेल्या) पाटि येथे आपल्या आजोबाांच्या ‘चसद्धान्तचशरोमचि’ या 
ग्रांथािे तसेि त्याांच्या इतर ग्रांथाांिे अध्ययन होण्यासाठी चवद्यालय स्थापन केले. अनांतदेवाने ब्रह्मग प्ताच्या 
ब्रह्मस्र्फ टचसद्धान्ताच्या एका प्रकरिावर आचि वराहचमचहराच्या बहृज्जातकावर टीका चलचहली. 
 

ग िाांिी योग्य पारख असिाऱ्या या ग िसांपन्न राजाच्या पदरी असलेल्या सोढलािे जीवन 
भरभराटीिे असल्यास त्यात नवल काय? अशा या पांचडतप्रवरािा शाङ यगदेव हा सत्प त्र होय. तो 
ससघिदेवाच्या दरबारी ‘श्रीकरिाचधपचत’ [अध्यायाांिी समास्प्त अशी केलेली आहे. उदा.,“इचत 

श्रीमदनवद्यचवद्याचवनोदश्रीकरिाचधपचतश्रीसोढलदेवनन्दनचनःशङ्कशाङ यगदेवचवरचिते सांगीतरत्नाकरे स्वरगताध्यायः प्रथमः ।”] या महत्त्वाच्या 
अचधकारपदावर होता हे, त्याने जो स्वतःचवषयी तसा अनेकवार चनदेश केला आहे, त्यावरून समजून येते. 
स्वतःिा उल्लखे त्याने ‘श्रीकरिेश्वर’ [भा. १, पृ. १३१,श्लोक ३३; पृ.३१५, श्लो. १२६; भा.२, पृ. २५७, श्लो.३२८.] 
‘श्रीकरिाग्रिी’ [भा. १, पृ. १३५, श्लो. ५३; पृ. २५० श्लो. १९; पृ. ३२५ श्लो. १६०; भा. २, पृ. २९५, श्लो. ५२३; प.ृ ३१२, श्लो. ६४४; प.ृ ३१७, 
श्लो. ६६५; पृ. ३७७, श्लो. ९५०–‘करिाग्रण्या’.], ‘श्रीकरिनाथ’ [भा. २, प.ृ ३६२, श्लो. ८८४–‘श्रीश्रीकरिनाथेन’.] असाही अनेक 
वळेा केलेला आहे. ‘करि’ या शब्दािा अथय सामान्यतः शासकीय अचधकारपद असा केला जातो. ‘श्रीकरि’ 
हे पद अथयखात्याशी चनगचडत असले पाचहजे. म्हिनू ‘श्रीकरिाचधपचत’ या अचधकारपदािे स्वरूप 
‘महालेखापरीिक’ (Auditor–General) असे होते, असे इचतहासज्ञ मानतात. 
 

शाङ यगदेव सवय शास्त्राांत प्रवीि होता. तो चदसायला अत्यांत स ांदर असावा असे ‘मन्मथोदारमूर्ततः’ 
म्हिून त्याने स्वतःचवषयीच्या केलेल्या उल्लखेावरून वाटते. सांगीतशास्त्रावरील सदाचशवापासून ते 
अचभनवग प्तापयंतिे, तसेि नान्यदेव, भोज, सोमेश्वर इत्यादींिे ग्रांथ अभ्यासून आपि सांगीतरत्नाकर हा 
ग्रांथ चलचहला असे त्याने म्हटले आहे. (सां. र. भा. १, प.ृ ११–१२, श्लो. १५ ते २०). सांगीतशास्त्राचशवाय 
योग–वदेान्तादी दशयने, मीमाांसा-व्याकरिादी शासे्त्र (१·७·५८,५९; ६·३३६), आय वेद, छन्दःशास्त्र 
(प्रबन्धाध्याय) व गचितशास्त्र (१·४; ५·३१३ ते ४०८) या सवांवर त्यािे प्रभ त्व होते हे या ग्रांथािा अभ्यास 
करताना कळून येते. ‘प्रत्यांगाांिा चवस्तार आपि चलचहलेल्या ‘अध्यात्मचववके’ या ग्रांथामधून पहावा’ असे तो 
म्हितो (१·२·११९, भा. १, प.ृ ४५). यावरून त्याने ‘अध्यात्मचववके’ हा ग्रांथ चलचहला असल्यािे समजून 
येते. हा ग्रांथ अद्यापपयंत तरी उपलब्ध झालेला नाही. हा त्यािा ग्रांथ आय वेदासांबांधी असला पाचहजे. 



 
अनुक्रमणिका 

शाङ यगदेव हा आय वेदात चनष्ट्िात होता हे त्याने स्वतःचवषयीच्या केलेल्या. ‘रोगाांनी व्याकूळ झालेल्याांिी 
पीडा रसायनाांनी नाहीशी करून’ या वियनावरून तसेि चपण्डोत्पचत्त या प्रकरिावरून कळून येते. (१·१·१२, 
१३, भा. १, प.ृ १० व १·२, प.ृ १९–४५) त्यािे आजोबा श्रीभास्कर हेही आय वेदात पारांगत असून 
आय वेदचवद्या त्याांच्यापासून परांपरेने शाङ गयदेवाला प्राप्त झाली होती. (पहा– Saṅgīita-ratnākara of 

Sārṅgadeva Vol. Ⅰ; Text and English Translation by Dr. R.K. Shringry; Introduction by Dr. 

Premlatā Sharma, PPXV, ⅩⅥ) चपण्डोत्पचत्त या प्रकरिातील १२० ते १६३ या श्लोकाांवरून त्यािे 
हठयोग व तांत्र याांिे ज्ञान समजते. 
 

तो वदेान्तातील भेदाभेदमत मानिारा असून परम चशवभक्त आहे. स्वतःला तो ‘महामाहेश्वर’ 
(३·१९) [अध्यायात प्रकरिे नसल्यास कां सातील आकडे अध्याय व श्लोक याांिे आहेत.], ‘श्रीशांकरचप्रय’ (३·७३), ‘हरचप्रय’ 
(४·१३२), ‘शांकरवल्लभ’ (६·८६६), ‘शांकरान िर’ (६·९२५) इत्यादी म्हिचवतो. भरत, नारद, द गाशस्क्त, 
याचष्टक, मतांग, कीर्ततधर, चवशाचखल, कश्यप, सोमेश्वर, सव्यसािी (धनांजय) इत्यादी पूवयसूरींिी मते तो 
उद धृत करतो. काही वळेा द सऱ्या आिायांिे मत म्हिून ते ते मत तो देतो. शाङ गयदेव, श्रीशाङ गी, 
चनःशङ क, सोढलात्मज, सोढलसून , सोढलतनय अशा प्रकारे तो स्वतःिा चनदेश करतो. प्रत्येक 
अध्यायाच्या शवेटी शाङ गयदेव, स्वतःला ‘अनवद्यचवद्याचवनोद’, ‘श्रीकरिाचधपचत’, ‘सोढलदेवनन्दन’ व 
‘चनःशांक’ असे म्हिचवतो. ‘अनवद्यचवद्याचवनोद’ या शब्दाने चनदोष ज्ञान हाि त्याच्या मनािा चवरांग ळा 
असल्यािे कळते. चनःशांक या चवशषेिाने ज्ञानाच्या बाबतीतला त्यािा ठामपिा समजून येतो. त्याने स्वतःिी 
वगेळी अशी एक वीिा ‘चनःशङ कवीिा’ या नावाने तयार केलेली होती हेही त्याने चदलेल्या वीिाांच्या 
वियनावरून कळते. 
 

शाङ गयदेवाने स्वतःिा उल्लखे ६ व्या अध्यायात ‘यज्ञप रमण्डनः’ [भा. २, पृ. २२८, श्लो. १६०], 
‘यज्ञप राग्रिीः’ [भा. २, पृ. २३६, श्लो. १९९], ‘श्रीयज्ञप रवयेि’ [भाग २, पृ. ३४५, श्लो. ८१७], ‘श्रीयज्ञप रसूचरिा’ [भाग २, पृ. 
३७०, श्लो. ९१४] असा केलेला असल्याने तो काही काळ यज्ञप र या नगरािा चनवासी असल्यािे समजून येते. हे 
यज्ञप र म्हिजे आध चनक कोिते गाव असू शकेल हे चनचितपिे कळत नाही. ‘हालसातवाहनािी 
गाथासप्तशती’ (प्रसाद प्रकाशन, प िे स. १९५६) या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेत (प.ृ ३२६), ‘ज न्नर’ या नावािी 
व्य त्पत्ती ‘यज्ञ-नगर’ या नावापासून असावी असे आपले मत श्री. स. आ. जोगळेकर याांनी चदले आहे. 
“नािेघाटातील लेखात उल्लचेखलेले यज्ञ ज न्नर (यज्ञ-नगर, जण्ि = यज्ञ; गाथा २२७) येथे झाले असावते 
असेही माझे अन मान आहे”, असे ते म्हितात. पि ‘सह्याचद्र’ या आपल्या ग्रांथात (प्रसाद प्रकाशन, प िे, स. 
१९५२, पृ. १७३) ज न्नर म्हिजे ज ने नगर–जीिय नगर– असे स्पष्टीकरि त्याांनी चदले आहे. ‘जीिय’ यािे 
प्राकृत रूप ‘ज ण्ि’ होय. हीि व्य त्पचत्त योग्य आहे. ज न्नर गटातील एका लेण्यातील लेखात ‘ज चन्ननगर’ 
असे नाव चमळते. ज न्नर ही प्रािीन महाराष्ट्रािी राजधानी होती. सातकिीने अनेक यज्ञ केले होते. पि 
तरीही ‘यज्ञ’ पासून ‘जण्ि’ हे प्राकृत रूप मानून ज न्नर शब्दािी चदलेली व्य त्पचत्त बरोबर नसल्याने ज न्नर हा 
शब्द यज्ञ-नगरपासून मानता येत नाही. यज्ञनगर व यज्ञप र याांिा अथय जरी एकि आहे तरीही यज्ञनगर हे 
नावही वर साांचगतल्याप्रमािे अचनचित ठरल्याने शाङगयदेवाने चनदेचशलेले यज्ञपूर कोिते, हा प्रश्न चशल्लकि 
राहतो. ओचरसामधील वैतरिी नदीच्या काठी असलेले जयपूर हे प्रािीन यज्ञपूर मानले जाते. पि 
शाङ गयदेवचनर्तदष्ट यज्ञप रािा सांबांध या यज्ञप राशी जोडिे शक्य वाटत नाही. 
 

ससघिदेवाने अनेक य द्धाांत स्स्थर स्वरूपािे चवजय चमळवनू साम्राज्य चवस्तारले. साम्राज्याला स्थैयय 
प्राप्त झाल्यावर शासनव्यवस्थेकडे भरपूर लि देण्यािे कायय ससघिदेवाने केले असिे स्वाभाचवक आहे. 
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याम ळे ससघिदेवाच्या कारकीदींतील उत्तराधाच्या काळात सांगीतरत्नाकर हा ग्रांथ चलचहला असावा. ख द्द 
ससघिराजानेही सांगीतरत्नाकरावर टीका चलचहली होती, अशा प्रकारिी माचहती डॉ. ओ. पी. वमा याांच्या 
‘The Yādavas and Their Times’ या ग्रांथात ससघिाचवषयी चलचहलेली चमळते. 

 
शाङ गयदेवाच्या या ग्रांथावर अनेक टीका चलचहल्या गेल्या असल्यािी माचहती चमळते. कालीवर 

वदेान्तवागीश व शारदाप्रसाद घोष याांनी ससहभपूालाच्या टीकेसह सांगीतरत्नाकरािा पचहला अध्याय 
कलकत्ता येथील न्यू आययपे्रसमधून प्रचसद्ध केला आहे. या कलकत्ता आवृत्तीच्या सांपादकाांनी, िार 
सांस्कृतमध्ये, एक सहदीत व दोन तेल ग  भाषेत अशा सात टीका आपिाांस ज्ञात असल्यािे म्हटले आहे. पि 
त्याांनी प्रत्यि पाचहलेल्या अशा दोनि सांस्कृत टीका (म्हिजे कचल्लनाथ व ससहभपूाल याांच्या) व एक सहदी 
टीका या तीनि टीका होत्या. डॉ. कृष्ट्िमािायय [‘History of Sanskrit Literature’, by M. Krishnamachariar; First Reprint 

1970; P. 853.] याांनी ससहभपूाल, केशव, कचल्लनाथ, हांसभपूाल व क ां भकिय याांच्या टीकाांिा तसेि िांचद्रका व 
गांगारामकृत सहदी टीका याांिा उल्लखे केला आहे. केशवािी टीका कौस्त भ नावािी होय. गोसवद दीचित 
याांच्या सांगीतस धा [‘सांगीतस धा’ हा ग्रांथ तांजावरच्या रघ नाथराजाच्या नावाने, म्यूचझक ॲकॅडमी मद्रासमार्फय त प्रकाचशत झालेला आहे. पि 
गोसवद दीचित याांिा म लगा वेंकटमचखन् याने आपल्या ‘ित दयण्डीप्रकाचशके’त (पृ. १४, श्लो. १५४) हा ग्रांथ आपल्या वचडलाांनी चलचहला असल्यािे 
म्हटले आहे. या ग्रांथातील प.ृ १५२ वर ४०७ ते ४०९ या श्लोकाांत केशवाच्या टीकेिा उल्लखे आहे. तो असा– 
‘श्रीशाङ यगदेवेन कृताां ि सप्ताध्यायीं तथा लक्ष्मचवरोचधलक्ष्याम्  ॥ 
अबोधकात्यल्पतरप्रयोगाम चद्दष्टरागान चदतस्वरूपाम् । 
एताां स्र्फ टीकत यचमहप्रवृत्तौ यौ ब्राह्मिौ केशवकचल्लनाथौ  ॥ 
टीकाियेनाचप कृतेन ताभ्याम्……।] या ग्रांथातही केशवाच्या टीकेिा उल्लेख आहे. हांसभपूाल हा ससहभपूाल याऐवजी 
प्रमाद असिे शक्य आहे. क ां भकिाच्या टीकेबद्दल प रेसा प रावा उपलब्ध नाही. क ां भकिाच्या ‘सांगीतराज’ 
[‘सांगीतराज’ या ग्रांथािे सांपादन डॉ. पे्रमलता शमा याांिे आहे. या ग्रांथािा पचहला भाग बनारस सहद  य चनव्हर्तसटीने स. १९६३ मध्ये प्रकाचशत केला 
आहे.] या ग्रांथािा पचहला भाग प्रकाचशत झाला आहे व अवचशष्ट ग्रांथािे म द्रि िालू आहे. या ग्रांथातील चदसून 
येिारा सांगीतरत्नाकरािा आधार पाहता हा ग्रांथि टीका म्हिून चनदेचशलेला आहे काय असा सांदेह उत्पन्न 
होतो. िस्न्द्रका ही टीका अनाचमक टीकाकारािी आहे असे डॉ. कृष्ट्िमािायय व डॉ राघवन् याांनी म्हटले 
आहे. डॉ. राघवन् [पहा– ‘Later Sangita Literature’ by Mr. V. Raghavan; The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. IV, 

1933, PP 16–24.] याांनी कौस्त भ या टीकेिा आचि मूळ ग्रांथािे केवळ द सऱ्या शब्दाांत चववरि असिाऱ्या अशा 
द सऱ्या एका टीकेिा उल्लखे केलेला असून कचल्लनाथ, ससहभपूाल, केशव व गांगाराम याांच्याही टीकाांिा 
चनदेश केला आहे. गांगारामािी सहदी टीका सेत  या नावािी असून चतिे हस्तचलचखत तांजावरच्या ग्रांथालयात 
आहे. डॉ. राघवन् याांनी एक ताचमळ अन वादही तांजावरच्या ग्रांथालयात असल्यािी माचहती चदली आहे. 
 

ससहभपूाल व कचल्लनाथ याांच्या टीका महत्त्वपूिय असून त्या छापलेल्याही आहेत. 
सांगीतरत्नाकराच्या आनन्दाश्रमप्रतीत कचल्लनाथािी कलाचनचध ही टीका छापलेली आहे. ही प्रत १८९६–
९७ सालातही आहे. अड्यारप्रतीत कलाचनचध व ससहभपूालािी स धाकर या दोन्ही टीका छापलेल्या आहेत. 
अड्यारप्रत िार भागाांत प्रकाचशत झाली आहे. [ते िार भाग अन क्रमे १९४३, १९५९ (द सरी आवृत्ती)], 
१९५१ व १९५३ या सालाांत प्रचसद्ध झालेले या मराठी भाषाांतर असिाऱ्या आवृत्तीसाठी वापरले आहेत.] 
 

या दोन्ही टीकाांमधील ससहभपूालािी टीका अगोदरिी आहे. ससहभपूाल हा राजा रेिल्लवांशीय 
असून त्याच्या चपत्यािे नाव अनपोत असे होते. अनपोत व त्यािा भाऊ मद याांनी आपले राज्य दृढपिे 
स्थाचपत करून त्यािी आपसाांत वाटिी केली. या राज्यािा प्रदेश अांध्र हा होता. राज्याच्या उत्तरेकडील 
भागावर अनपोतािी सत्ता असून त्यािी राजधानी राज कोण्ड ही होती. आचि दचििेकडील भागावर मदािे 
आचधपत्य असून त्यािी राजधानी देवरकोण्ड ही होती. अनपोताला देवचगरीश्वर व ससहभपूाल हे दोन म लगे 



 
अनुक्रमणिका 

होते. पि देवचगरीश्वर हा लहानपिीि चनवतयला असला पाचहजे. कारि अनपोतानांतर ससहभपूालि 
गादीवर आला. याने सांगीतरत्नाकरावर सांगीतस धाकर [सांगीतरत्नाकर (अड्यार आवृचत्त) भाग १, पृ. ६] ही टीका 
चलचहली. 

 
सांगीतशास्त्रािे सार जाििाऱ्या सवय पांचडताांशी चविारचवचनमय करून आपि ही टीका चलचहली असे 

तो म्हितो. तो इतर शास्त्राांतही चनष्ट्िात होता. अत्यांत गांभीर, चवषम स्वरूपाच्या व काहींनाि आकलनीय 
अशा सांगीतरत्नाकर या ग्रांथावर स योग्य टीका चलचहण्यास हाि एक क शल आहे असेही तो साांगतो. [सां. र. 

(अड्यार आ.) भा. १, पृ. ६] अध्यायसमाप्तीच्या [‘इचत श्रीमदन्ध्रमण्डलाधीश्वरप्रचतगण्डभरैवश्रीअनपोतनरेन्द्रनन्दनभ जबलभीम-
श्रीससहभपूालचवरचितायाां सांगीतरत्नाकरटीकायाां स धाकराख्यायाां स्वरगताध्यायः समाप्तः।’] वळेी अांध्रमांडलाधीश्वर, प्रचतगण्डभरैव, 
अनपोतनरेन्द्रनांदन आचि भ जबलभीम असा तो स्वतःिा चनदेश करतो. ‘प्रचतगण्डभरैव’ या त्याने योजलेल्या 
चवशषेिाांवरून चवरोधी योद्ध्याांना भयांकर अशा भरैवाप्रमािे तो होता हे कळून येते. आपल्या टीकेत त्याने 
भरत, स श्र त, नारद, दचत्तल, काश्यप, मतांग, दिप्रजापचत, भट्ािायय इत्यादी पूवयसूरींच्या मताांिा चनदेश 
केला आहे. त्याने पाश्वयदेवाच्या सांगीतसमयसारातील उद्धरिे चदली आहेत. तसेि वदेान्तकल्पतरु व 
तत्त्वप्रदीचपका याांिा आचि भामह, वामन, मम्मट इत्यादी आलांकाचरकाांिा व श्रीहषयकृत नैषधिचरतािा 
उल्लेख केला आहे. छन्दाांच्या बाबतीत त्याने चपङ गलनागािा व वृत्तरत्नाकरािा चनदेश केला आहे. 
 

चत्रवने्द्रम सांस्कृत सीरीजमध्ये चशङ गभपूालािा ‘रसाियवस धाकर’ हा अलांकारग्रांथ प्रचसद्ध झाला 
आहे. चशङ ग हे ससहिे प्राकृत रूप होय. या ग्रांथाच्या आरांभी (श्लो. १ ते ४४) त्याने स्वतःचवषयी माचहती 
चवस्ताराने चदली आहे. ती अशी–चवष्ट्िूच्या पदकमळापासून उत्पन्न झालेल्या म्हिजे शूद्रविाच्या 
रेिल्लवांशात दाियनायक हा राजा होऊन गेला. त्याने पाांड्य राजािा पराभव करून खड गनारायि ही 
पदवी धारि केली. त्यािी पत्नी वोिाम्बा ही तामरसवांशािी होती. या दाांपत्याला चशङ गप्रभ , वने्नमनायक व 
रेिमहीपचत हे तीन म लगे होते. दाियानांतर चशङ ग हा राजा झाला. या चशङ गप्रभिेू अनांत व माधव हे दोन 
प त्र अन क्रमे अनपोत व मद या नावानेही ओळखले जात होते. अनांत यािी पत्नी अन्नमाम्बा होय. या 
जोडप्यािे देवचगरीश्वर व चशङ गभपूती हे दोन प त्र होत. चशङ गभपूालािे वियन दीघाय  असे केले आहे. 
यावरून देवचगरीश्वर अल्पाय  झाला असावा असे चदसते. म्हिूनि वचडलाांनांतर चशङ गभपूाल गादीवर 
आला. ग्रांथकाराने रसाियवस धाकरात स्वतःचवषयी माचहती जेवढी चवस्ताराने चदली आहे तेवढी स धाकर या 
टीकेच्या आरांभी चदलेली नाही; म्हिून हे दोन्ही ग्रांथकार वगेळे असे मानण्यािे कारि नाही. 
रसाियवस धाकर आधी चलहून नांतर स धाकर टीका चलचहली असेल तरीही हे सांभवनीय आहे. या ग्रांथाांतील 
अध्यायाांच्या शवेटी [इचत श्रीमदन्ध्रमण्डलाधीश्वरप्रचतगण्डभरैवश्रीअनपोतनरेन्द्रनन्दनभ जबलभीमश्रीचशङ गभपूालचवरचिते रसाियव-

स धाकरनास्म्न...’।] व ग्रांथसमाप्तीच्या वळेी चमळिाऱ्या चनदेशावरून या दोन्ही ग्रांथाांिा लेखक एकि आहे हे चसद्ध 
होते. चशवाय दोन्ही ग्रांथाांच्या नावाांतील ‘स धाकर’ हा शब्दही त्या दृष्टीने सूिक आहे. ससहभपूालािा चतसरा 
ग्रांथ ‘क वलयावली’ अथवा ‘रत्नपाञ्चाचलका’ हा चत्रवने्द्रम सांस्कृत चसरीजमध्ये १९४१ साली प्रचसद्ध झाला 
आहे. ‘क वलयावली’ ही िार अांकी नाचटका आहे. या नाचटकेच्या प्रस्तावनेत [क वलयावली, पृ. २, श्लो. ३] 
‘श्रीचशङ गभपूालेन प्रिीताां’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेि ‘श्रीयन्नमातात्मजः’ असाही नाचटकाकारािा 
चनदेश आहे. यन्नमाता म्हिजेि अन्नमातृ अथात अन्नमाम्बा होय. ‘चशङ गभपूालाच्या साचहत्यािे सौभाग्य असे 
की त्यािी प्रशांसा करण्यासाठी चवश्वेश्वरािी वाग्देवी सन्नद्ध होती’ या क वलयावलीतील वियनावरून त्यािे 
साचहत्य चविन्मान्य झाल्यािी माचहती चमळते. हा चवश्वेश्वर ‘िमत्कारिस्न्द्रका’ या ग्रांथािा लेखक होय. या 
ग्रांथात रसाियवस धाकरािा [क वलयावली– Introduction, pp. 1–7 उदा. ‘ससहभपूालचवरचिते रसाियवस धाकरे अस्य प्रपञ्चो चवजे्ञयः’ ।] 
चनदेश चदसून येतो. क वलयावलीतील दोन श्लोक (द सऱ्या अांकातला पचहला श्लोक व चतसऱ्या अांकातला 
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िवथा) स्वकृत उदाहरिे म्हिून रसाियवस धाकरात आढळून येतात. तपशील पाहण्यासाठी 
रसाियवस धाकरािा सांदभय िमत्कारिस्न्द्रकेत चदला आहे म्हिून तेवढ्यावरून रसाियवस धाकर हा ग्रांथ 
चवश्वेश्वराने रिला असावा असे अन मान करण्यास चवश्वासाहय कारि आढळत नाही. याउलट, 
रसाियवस धाकरािा कता चशङ गभपूाल असल्यािे प्रत्यि त्या ग्रांथातील अध्यायसमाप्तीच्या वळेच्या 
चनदेशावरून स्पष्ट होते. 

 
राजधमािे उत्कृष्ट पचरपालन करून पूवीच्या काही राजाांनी कला व शासे्त्र याांत महत्त्वपूिय 

ग्रांथचनर्तमती केली आहे. त्याम ळे ससहभपूालािे ग्रांथकतृयत्व मान्य करण्यात कोिताही प्रत्यवाय असण्यािे 
कारि नाही. या तीन ग्रांथाांचशवाय इतरही ग्रांथरिना त्याने केली असावी असे म्हिण्याला जागा आहे. ‘यथा 
ममवै’ असा चनदेश करून पांिवीस श्लोक उदाहरिे म्हिून त्याने रसाियवस धाकरात चदले आहेत. 
क वलयावलीतील दोन श्लोकाांसांबांधी पूवी साांचगतले आहेि. ‘यथा कन्दपयसांभव े ममवै’ या चनदेशावरून 
‘कन्दपयसांभव’ हा ग्रांथ त्याने चलचहला असल्यािी माचहती चमळते. बाकीिी उदाहरिे त्याच्या कोित्या 
ग्रांथाांतली आहेत हे कळण्यास आजतरी काही साधन नाही. 
 

डॉ. वेंकटरमिय्य [क वलयावली– Introduction, pp. 1–7] याांनी ‘वले गोचटवाचरवांशावली’च्या प्रस्तावनेत 
चशङ ग (सवयज्ञ) हा रसाियवस धाकरािा लेखक म्हिून चदला आहे. त्याांनी अनपोतािा काल चि. उ. १३७० 
च्या स मारािा ठरवला आहे. त्यावरून चशङ गभपूालािा काल िौदाव्या शतकातील शवेटिा कालखांड 
ठरतो. 
 

अड्यारप्रतीच्या सांपादकाांनी ससहभपूालािी टीका म ख्यतः दोन हस्तचलचखताांवरून तयार करण्यात 
आली असल्यािे साांचगतले आहे. याांतील एक हस्तचलचखत चबकानेर र्फोटय सांग्रहालयातील असून त्यािी 
प्रचतचलचप सांपादकाांनी चमळचवली. द सरे हस्तचलचखत बडोदा येथील ओचरएण्टल लायब्ररीतील असून 
त्यािीही प्रचतचलचप त्याांनी चमळचवली. चतसरे एक हस्तचलचखत प िे येथील भाांडारकर प्राच्यचवद्या सांशोधन 
मांचदराच्या हस्तचलचखतसांग्रहात आहे. पि त्यात थोडीि व त रळक अशी पाने आढळल्याने त्यािा उपयोग 
केलेला नाही असे सांपादकाांनी म्हटले आहे. श्रीनगर येथील रघ नाथमांचदरात एक हस्तचलचखत असल्यािे 
समजल्यावरून सांपादकाांनी ते चमळचवण्यािा प्रयत्न केला, पि ते हस्तचलचखत तेथे नसल्यािे त्याांना 
कळचवण्यात आले. 
 

‘कलाचनचध’ या टीकेिा लेखक कचल्लनाथ हा चवजयनगरिा यादववांशीय राजा इम्मचडदेवराय 
याच्या पदरी होता. कावरेी व कृष्ट्िा याांच्यामधील किाट देशािी राजधानी त ांगभदे्रच्या तीरावरील 
चवद्यानगरी (म्हिजेि चवजयनगर) ही होती. यादववांशातील चवजयराजप त्र देवरायराज यािा म लगा 
इम्मचडदेवराय हा या नगरीत शासन करीत असता त्याच्या सभेत ित रकचल्लनाथ चवराजमान झालेला होता. 
त्याच्या आजोबाांिे नाव वल्लभेश्वर असून चपत्यािे नाव लक्ष्मीधर व आईिे नारायिी होते. तो शास्ण्डल्य 
गोत्रािा असून सािात सांगीतदेवताि असल्याने राजाने त्याला सांगीतरत्नाकरावर टीका चलचहण्यास 
बह मानपूवयक साांचगतले. 
 

अध्यायसमाप्तीच्या [उदा. ‘इचत श्रीमदचभनवभरतािाययरायबयकारतोडरमल्ललक्ष्मिािाययनन्दमित रकचल्लनाथचवरचिते सांगीत-
रत्नाकरकलाचनधौ प्रथमः स्वरगताध्यायः’।] वळेी कचल्लनाथ स्वतःिा चनदेश ‘अचभनवभरतािायय, रायबयकार 
(वाग्गेयकार), तोडरमल्ल लक्ष्मिािाययनन्दन, ित रकचल्लनाथ’ असा करतो. त्याच्या चपत्यािे नाव 
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लक्ष्मिािायय असेही असल्यािे यावरून चदसते. अचभनवभरतािायय व वाग्गेयकार या चवशषेिाांवरून 
सांगीतशास्त्रावरील त्यािे श्रषे् प्रभ त्व कळते. श्र चत, वदेान्त, योगयाज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्यस्मृचत, योगदशयन, 
भगवद गीता, आय वेद, वािस्पचतचमश्राांिी ब्रह्मसूत्रावरील भामती ही टीका याांिा, तसेि मतांग, काश्यप, 
शादूयल, चवश्वावस , त म्ब रु, विे , भरत, कोहल, दचत्तल, आञ्जनेय इत्यादी पूवयसूरींिा, आचि औमापत्य, 
हरदत्तचमश्राांिी काचशकेवरील पदमञ्जरी ही टीका, नस्न्दमत, छन्दोचवचिचत व वृत्तरत्नाकर इत्यादींिा त्यािा 
व्यासांग त्याच्या टीकेवरून माहीत होतो. त्याने ‘रागकदांब’ या प्रबांधावरील आपल्या टीकेत तसेि देशी 
तालाांच्या चववरिात गोपालनायकािा [सांगीतरत्नाकर (अड्यार आ.) भा. २, प.ृ ३०५; भा. ३, पृ. १४०.] उल्लेख केलेला 
आहे. गोपालनायक हा महान सांगीतज्ञ चि. उ. १४ व्या शतकाच्या आरांभीच्या काळात होऊन गेला अशी 
माचहती चमळते. ित दयण्डीप्रकाचशकेतही [ित दयण्डीप्रकाचशका–श्रीमिेंङ कटमचखचवरचिता; मद्रास म्यचूझक ॲकॅडमी, मद्रास, १९३४, 
प.ृ २१, श्लो. ५७– ‘अहमेव श्र तीवेदेत्याह गोपालनायकः।’] दोन वळेा (२·५७ व ९·५) गोपालनायकािा चनदेश आला आहे. 
त्याांतील एकात (२·५७) ‘मीि श्र ती जाितो असे गोपालनायक म्हितो’ असा आशय आढळतो. 
 

इचतहासज्ञाांनी चवजयरायािा काल चि. उ. १४१८ ते १४२३, द सऱ्या देवरायािा १४२३ ते १४४६ व 
इम्मचडदेवरायािा १४४६ ते १४६५ असा चदला आहे. यावरून कलाचनचध टीका पांधराव्या शतकाच्या 
उत्तराधातील आरांभीच्या काही वषांत चलचहली गेली असे ठरवता येते. 
 

सांगीतरत्नाकराच्या आनांदाश्रमप्रतीसाठी कचल्लनाथाच्या टीकेसह असलेली मूळ ग्रांथािी तीन 
हस्तचलचखते, केवळ मूळ ग्रांथ असलेली दोन हस्तचलचखते व केवळ टीकेिे एक देवनागरी चलपीतील व एक 
आन्ध्र चलपीतील हस्तचलचखत याांिा उपयोग सांपादकाांनी केला आहे. 
 

[शाङ गयदेवाने चनदेचशलेल्या पूवािायांबद्दलच्या माचहतीसाठी सांगीतरत्नाकराच्या द सऱ्या भागातील 
प्रस्तावनेमधली प.ृ १२ ते २४ ही पहावी.] 
 
(२) संगीतरत्नाकरातील नतगनणविार 
 

शाङ गयदेवाने भरतम नींिे नाट्यशास्त्र आचि त्यावरील भट् अचभनवग प्त याांिी टीका याांना म ख्यतः 
अन सरून नतयनािे चवविेन केले आहे. त्याने नतयनािे नाट्य, नृत्य आचि नृत्त असे तीन भेद साांगून नाट्यािी 
उत्पत्ती तसेि ताण्डव आचि लास्य याांिीही परांपरा चदली आहे. हे चतन्ही धमय, काम, अथय आचि मोि तसेि 
यश, सौभाग्य, चवलास, औदायय, शोकनाश इत्यादींिे कारि असल्यािे साांगून ब्रह्मानांदापेिाही त्यािे 
अचधकत्व प्रचतपाचदले आहे. नाट्य व नृत्य हे दोन्ही चवशषेतः पवयकालात पाहाव ेआचि नृत्य हे राज्याचभषेक, 
महोत्सव, चववाह, देवयात्रा, प त्रजन्म इत्यादी आनांदाच्या प्रसांगी पाहाव े म्हिून साांचगतले आहे. 
नाट्यामधील िार प्रकारिा अचभनय, त्या अचभनयािे चिचवध स्वरूप म्हिजे लोकधमी आचि नाट्यधमी 
याांिेही चवविेन केले आहे. नृत्य हे आांचगक अचभनयाने भावि र्फक्त व्यक्त करते; नृत्त सवय अचभनयरचहत 
असून केवळ अवयवाांिी चवलासय क्त हालिाल या स्वरूपािे असते. त्यािे ताण्डव (उद्धतप्राय प्रयोग 
स्वरूपािे) आचि लास्य (स क मार स्वरूपािे) असे दोन प्रकार चदले आहेत. नृत्तािे चवषम, चवकट आचि 
लघ  असे प न्हा तीन पोटचवभाग साांचगतले आहेत. स धाकरटीकेन सार, ऋज भ्रमि इत्यादी चवषम, पेरिी इ. 
चवकट आचि उत्सव इत्यादींत ग्रामीि चियाांिे नतयन लघ  असे साांचगतले आहे. ‘रसभावय क्त नाट्य हे 
नाटकाति उपयोगी असल्याकारिाने साचत्त्वक, वाचिक आचि आहायय हे तीन अचभनय सोडून र्फक्त 
आांचगक अचभनयि मी साांगतो’ असे शाङ गयदेव म्हितो. या आांचगक अचभनयािे शाखा, अांक र आचि नृत्त हे 
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तीन म ख्य चवषय आहेत. शाखा म्हिजे चवचवध स्वरूपािी स ांदर अशी हाताांिी वतयना (हातािे चवभ्रम), अांक र 
म्हिजे बोललेल्या वाक्याच्या अथािा आश्रय घेऊन केलेला अचभनय आचि प ढे बोलायच्या वाक्याच्या 
अथावर अवलांबून असिारा . शरीरव्यापार म्हिजे सूिी होय. नृत्त हे करि आचि अांगहार याांनी चनष्ट्पन्न 
होते. त्यात सूिी आचि अांक र याांिा उपयोग नसतो. प्रसांगप्राप्त म्हिून त्याांिा उल्लखे केलेला आहे. 
 

अशा रीतीने चवषयािा प्रस्ताव करून मग आांचगक अचभनय तपशीलाने वियन केलेला आहे. या नतयन 
चविारात सहा अांगे म्हिजे मस्तक, हात, छाती, बाजू, कमर आचि पाय ही असून द सऱ्या काही आिायांच्या 
मताप्रमािे त्याांत खाांदे याांिाही समावशे होतो. प्रत्यांगाांिा चविार करताना ती मान, बाहू, पाठ, पोट, माांड्या 
आचि टाांगा ही सहा असून द सऱ्या काही आिायांच्या मतान सार त्याांत मनगट, ग डघे आचि भषूिे ही तीन 
अचधक चदली आहेत. मस्तकाच्या अचभनयािा चविार करताना दृष्टी, भ वया, पापण्या, ब ब ळे, गाल, नाक, 
श्वास, ओठ, दात, जीभ, हन वटी व म ख अशी बारा उपाांगे साांचगतली असून हात व पाय याांच्या बाबतीमध्ये 
टाि, घोटे, हात व पाय याांिी बोटे, व पायाांिे तळव ेही पाि उपाांगे होत. म खराग, हाताांिे प्रिार, करिे, 
हस्तव्यापाराांिे प्रदेश, श द्ध आचि उत्प्ल ती करिे, रेिकासचहत अांगहार, मागय आचि देशी िारी, स्थाने, 
वृत्ती, न्याय, मण्डले, लास्याांगे, रेखा, श्रम, नृत्यकलाकारािे लिि, ग िदोष, त्यािी भषूिे, नृत्याच्या 
आिायािे लिि, सांप्रदाय, त्यािे ग ि आचि दोष, श द्धपद्धती, गौंडलीचवधी, पेरिीिे लिि, त्यािी पद्धती, 
मग आिायय, नट आचि नतयक यािे लिि, वैताचलक, िारि, कोल्हाचटक, सभासद व सभापती याांिी 
लििे, सभेतील साांचनवशे, रसलिि आचि भावलिि या सवांिा तपशीलवार चविार क्रमाने या अध्यायाांत 
शाङ गयदेवाने केलेला आहे. एकोिीस चशरोभेद, िोवीस असांय त हस्त, तेरा सांय त हस्त, तीस नृत्तहस्त, 
द सऱ्या मताने आिखी तीन हस्त, सहा विोभेद, पाि पाश्वयभेद, पाि कचटभेद, तेरा िरिभेद, पाि 
स्कां धभेद इत्यादी तपशील आांचगक अचभनयात साांचगतलेल्या सवय अांगाांच्या बाबतीत चदलेला आहे. 
 

शाङ गयदेवाच्या थोड्या आगेमागे नृत्यचवषयक माचहती चमळिाऱ्या ग्रांथाांमध्ये सोमेश्वरािा 
मानसोल्लास, पाश्वयदेवािा सांगीतसमयसार आचि जायसेनापतीिा नृत्तरत्नावली याांिा प्राम ख्याने समावशे 
केला पाचहजे. या ग्रांथाांतून आचि सांगीतरत्नाकरातून जी देशी नृत्तचवषयक माचहती चमळते ती नृत्तशास्त्रातील 
भरतानांतरिी महत्त्वािी भर आहे. त्याांत चभल्लीकृत गौण्डली या नृत्यािे वियन आहे तसेि पेरिीिे वियन 
आहे. भरत दहा लास्याांगाांिे तपशीलवार वियन देतो. त्याचशवाय आिखी दोन लास्याांगे म्हिजे भाचवक 
आचि चित्रपद याांिाही काही आिायांनी समावशे केला आहे. हस्तप्रिाराांच्या बाबतीमध्ये नाट्यशास्त्रापेिा 
अचधक चमळिारे हस्तप्रिार सांगीतरत्नाकरात आहेत. तसेि अांतभ्रयमरी आचि बाह्यभ्रमरी हे भेदही 
सांगीतरत्नाकरात आहेत. िार अचधक िारी, नृत्तरत्नावलीत द सऱ्याांिे मत म्हिून चदलेल्या आहेत. त्याांिा 
उल्लेख मानसोल्लास तसेि सांगीतरत्नाकर याांत नाही. शाङ गयदेवाने र्फक्त दहा देशी लास्याांगे वर्तिलेली 
आहेत. भरताने चदलेली लास्याांगे त्याने चदलेली नाहीत. सांगीतसमयसारात व नृत्तरत्नावलीत प ष्ट्कळ देशी 
लास्याांगे वर्तिलेली आहेत. सांगीतसमयसारात त्याांिी सांख्या वीस आहे तर नृत्तरत्नावलीत ती सेहेिाळीस 
आहे. नृत्तरत्नावलीत भरताने वर्तिलेली लास्याांगेही चदली आहेत. ती मागय स्वरूपािी होत. 
 

शाङ गयदेवाने वतयनाांिे लिि र्फक्त चदले आहे व ित र चजज्ञासूांनी अत्यांत शोभासांपन्न अशा या 
वतयनाांिे स्वरूप जािून घ्याव े एवढेि साांचगतले आहे. कचल्लनाथाने त्याांिे स्वरूप पूियपिे कळण्यासाठी 
‘कोहलाने वर्तिलेल्या काही वतयना मी साांगतो’ म्हिून िोवीस वतयनाांिी लििे स्पष्ट केली आहेत आचि 
याचशवाय केवळ नाममात्र प्रचसद्ध अशा सात वतयनाांिा चनदेश त्याांिी लििे स्पष्ट आहेत असे म्हिनू केला 
आहे. तसेि िालकाांिेही सांचिप्त लिि शाङ गयदेवाने चदले आहे. त्याांच्यातील काहींिे पूिय ज्ञान होण्यासाठी 
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कोहलाने चदलेली पन्नास िालकाांिी चवस्तृत लििे कचल्लनाथाने वर्तिली आहेत. शाङ गयदेवाने छत्तीस 
उत्प्ल चतकरिाांिी लििे देशी करिे म्हिून चदली आहेत. शाङ गयदेवाने वर्तिलेल्या िोपन्न देशी िारींमध्ये 
कचल्लनाथाने ‘कोहलाने वर्तिलेल्या मध प नावाच्या िारींिा देशी िारीमध्येि समावशे करायला हवा’ म्हिून 
पादक ट्निारी चदल्या आहेत. त्याांनाि मध प हे नाव आहे. या िारींिी सांख्या पांिवीस आहे. स्थाने देताना 
शाङ गयदेवाने तेवीस देशी स्थानाांिे स्वरूपही वर्तिले आहे. नाट्यशास्त्रात ‘शषेम त्तरतन्ते्रि कोहलः 
कथचयष्ट्यचत’ (कलकत्ता आवृचत्त, अध्याय ३६, श्लोक ६९) असे जे म नीने म्हटले आहे त्याला अन सरून 
चनदेचशलेली ही नतयनातील देशी स्वरूपािी भर उचित ठरते. 

 
द सऱ्या भागाच्या प्रस्तावनेत पृष् ११ वर चनदेचशल्याप्रमािे या नतयनाध्यायातही काही चठकािी 

कचल्लनाथ व ससहभपूाल या दोन टीकाकाराांप ढे वगेळे पाठ असल्यािे चदसून येते. उदा., 
 

श्लोक अड्यार आ. आनन्दाश्रम आ. 
२०३ प्रथमे रसे (प.ृ ५५) प्रथमे मते (पृ. ६५) 
७७६ वामावतां (पृ. २४८) वामावतं (पृ. ७४०) 
१३२६ वदनवाद्यचवत् (प.ृ ३९१) वादनवाद्यचवत् (पृ. ८१०) 
 

सांगीतरत्नाकराच्या १ ते ६ या अध्यायाांतील श्लोकसांख्या ३०५३ असून या सातव्या नतयनाध्यायात 
१६७८ श्लोक आहेत म्हिून सांगीतरत्नाकरातील एकूि श्लोकसांख्या ३७३१ अशी होते. 
 

शाङ गयदेवािी भाषा शास्त्रीय चवषयाला अन रूप व साधी अशी आहे. ग्रांथाच्या अध्यायाांच्या आरांभी व 
शवेटच्या अध्यायात शवेटी आलेल्या मजकूरात श्लेष, समासोस्क्त, चवशषेोस्क्त, रूपक इत्यादी अलांकाराांिा 
यथासांभव उपयोग त्याने केला आहे. चवचध (१–७–५८), पचरसांख्या (१–७–५९), चनयम (६·३३६) हे 
मीमाांसाशास्त्रातील पाचरभाचषक शब्द तो योचजतो. स वियक ण्डल व रज्ज भ जांगम हे वदेान्तशास्त्रातील दृष्टान्त 
तो देतो. लििावृचत्त (७·१७), सांप्रदाय (७·१२५२ ते १२५८) इत्यादी पचरभाचषक शब्द तो योचजतो. काही 
वळेा तो चवस्तृत तपशील देत नाही. उदाहरिाथय, वतयना, िालक व मध पिारी. 
 

महाराष्ट्रासारख्या भारताच्या मध्यकें द्रात, यादवराजाांच्या भरभराटीच्या काळात तो उच्च 
अचधकारपद भचूषत करीत असल्याने उत्तर व दचिि भारतातून जे देशोदेशीिे गायक, वादक व नतयक 
कलाकार आपले कौशल्य प्रदर्तशत करण्यासाठी देवचगरी येथे येत, त्याांच्या कलाचवष्ट्कारािा अन भव 
घेण्यािा लाभही त्याला झाला असला पाचहजे. याम ळे भारतीय गायन–वादन–नतयन याांिे जे शास्त्र त्याने 
सांगीतरत्नाकरात साांचगतले आहे ते अत्यांत महत्त्वािे ठरते. मध्यय गीन मागय व देशी गायन, वादन आचि 
नतयन याांिे स्वरूप माहीत होण्यासाठी हा ग्रांथ प्रमािभतू मानला जातो. 
 

सटीप मराठी अन वादासह प्रचसद्ध झालेल्या सांगीतरत्नाकराच्या पचहल्या भागात गायन (अध्याय १ 
ते ४), द सऱ्या भागात ताल (अध्याय ५) व वाद्य (अध्याय ६) आचि चतसऱ्या भागात नतयन (अध्याय ७) याांिा 
समावशे आहे. मूळ सांस्कृत ग्रांथ, त्यािे मराठी भाषाांतर, नांतर, कचल्लनाथाच्या टीकेिा मराठीत सांपूिय आशय 
व शवेटी ससहभपूालाच्या टीकेिा आवश्यक तेवढा आशय आचि भाषाांतरकत्याच्या टीका या क्रमाने हाही 
भाग सादर केला आहे. आवश्यक तेथे पाठभेदििाही केली आहे व आनांदाश्रम आवृत्ती, मानसोल्लास, 
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नृत्तरत्नावली, सांगीतदपयि, सांगीतसारामतृ इत्यादी ग्रांथाांच्या साहाय्याने पाठ चनचित करण्यािा प्रयत्न 
केला आहे. 
 

मूळ ग्रांथािे भाषाांतर करताना व टीकाांिा आशय देताना स्पष्टतेसाठी आवश्यक असिारा अचधक 
मजकूर कां सात घातला आहे. सांगीतरत्नाकरातील सांदभय देताना मी अन वाचदत केलेल्या या आवृत्तीिा 
उपयोग केला आहे. अध्यायात प्रकरिे असल्यास सांदभातील आकड्याांिा क्रम अध्याय, प्रकरि व श्लोक 
असा आहे व प्रकरिे नसल्यास अध्याय व श्लोक असा आहे. जेथे सांदभय अड्यार सकवा आनांदाश्रम 
आवृत्तींतील आहेत तेथे तसे नमूद केले आहे. सांस्कृत श्लोकसांख्येसाठी अड्यार आवृत्ती प्राधान्याने 
स्वीकारली आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-सांस्कृती मांडळाने हे काम माझ्याकडे सोपचवले याबद्दल मांडळािा मी ऋिी 
आहे. तसेि प्राज्ञ पे्रस, वाई याांनी छपाईिे काम अत्यांत पचरश्रमपूवयक करून ते स बकपिाने पार पाडले 
यासाठी प्राज्ञ पे्रसिे व्यवस्थापक व कमयिारी याांिाही मी आभारी आहे. 
 

पचहल्या भागातील चतसऱ्या अध्यायात मराठी भाषाांतरात एक प्रमाद अनवधानाने राचहला आहे. 
भाग १, पृष् ३५९, श्लोक ३३ यात गायकािा त म्बकी हा दोष साांचगतला आहे. त्यािे वियन ‘र्फ ल्लगल्ल’ या 
शब्दाने केले आहे. यातील ‘गल्ल’ शब्दािा अन वाद ‘गळा’ केला गेला आहे तो ‘गाल’ असा पाचहजे. ‘गल्ल’ 
म्हिजे ‘गाल’ होय. 
 

सांगीतपे्रमी रचसक सज्जनाांनी या माझ्या प्रयत्नाांकडे सहृदयतेने पाहाव ेही नम्र चवनांती. 
 
अिय्यतृतीया शके १९११ ग. ह. तारळेकर 
चद. ७–४–१९८९ ७, सरस्वती हाउससग सोसायटी, 

 प िे–४११००५ 
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श्रीणनिःशङ्कशार्ङ्ग देवप्रिीतिः 
 

सगंीतरत्नाकरिः 
 

सप्तमो नतगनाध्यायिः 
 

आणर्ङ्कं [प रािकल्पनेप्रमािे ब्रह्मा, चवष्ट्ि  व महेश या देवाांकडून अन क्रमे जगािी उत्पचत्त, स्स्थचत व लय या अवस्था पार पाडल्या जातात. 
प रािात ब्रह्मा रजोग िप्रधान, चवष्ट्ि  सत्त्वग िप्रधान, व शांकर तमोग िप्रधान वर्तिलेला आहे. आहायय अचभनयात म ख्यतः रांगभषूा व वेषभषूा याांिा 
समावेश होतो. म्हिून िांद्र व तारे आहायय होत असे म्हिण्यात भषूिाांिे स्वरूप सूचित होते.] भुवनं यस्य वाणिकं सवगवा्मय् । 

आहायं िन्द्द्रताराणद तं [नतयन या पिी द सरा अथय घेताना ‘तां’ या चितीयान्त रूपाम ळे नतयन हा शब्द प ांसलगी घ्यावा लागतो. नतयन या प ांसलगी 
शब्दािा अथय नतयक असा आहे.] नुमिः साणववकं णशव् ॥ १ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
श्रीणनिःशङ्कशाङ गगदेवणवरणित 

संगीतरत्नाकर 
सातवा अध्याय – नतगन 

 
ज्यािे आांचगक (म्हिजे हे) जग, वाचिक (म्हिजे) सवय वाङ्मय (आचि) आहायय (म्हिजे) िांद्र, 

तारे इत्यादी (आहेत) त्या साचत्त्वक चशवाला आम्ही स्तचवतो. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता गीत व वाद्य साहाय्यभूत होत असल्याने, त्याचं्याबरोबरच्या णवणशष्ट अभेदािे सािन 
असिाऱ्या नतगनािे प्रणतपादन करण्यािी इच्छा असिारा शाङ गगदेव, प्रकरिाच्या आरंभी, ते पूिगपिे 
समाप्त ्हावे इत्यादी ललाच्या इच्छेने, नतगनाला स्पशग केलेल्या (म्हिजे नतगनाला लागू पडिाऱ्या) 
गुिाचं्या रूपाने सुयोग्य व इष्ट देवतेिी स्तुणत करीत आहे– भुवन म्हिजे सवगत्र णदसून येिारा प्राणिवगग. तो 
णशवािा अगं्यापार होय. कारि णशव हा जगरूपाने (नटलेला आहे). वेद, शासे्त्र इत्यादी सवग शब्दसमूह 
त्याच्या वािीिा ्यापार होय. िंद्र इत्यादींिे तेजस्वी तारामंडळ त्यािे आहायग म्हिजे हार, केयरू इत्यादी 
दाणगने होत. त्या साणववक णशवािी आम्ही स्तुणत करतो. साणववक म्हिजे सववगुिप्रिान (अथात सवव हा 
गुि मुख्य असिारा). येथे णशव या शब्दाने कूटस्थ म्हिजे अणविल असा परम णशव णववणक्षत असल्याने 
त्यािे साणववक रूप त्याच्या बाबतीत णवरोिी ठरत नाही. येथे णशवाच्या बाबतीत योजलेल्या आंणगक 
इत्यादी गुिवािक णिष्ट शब्दानंी या प्रकरिात प्रणतपाणदत केल्या जावयाच्या नतगनािे विगनही जािावे. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
स धाकर टीका– 

गायन व वादन साांगून झाले. आता राचहलेले नृत्त साांगण्यािी इच्छा असिारा ग्रांथकार त्यािे सूिक 
असे मांगलािरि करीत आहे– 

त्या शांकरािे आम्ही वियन करतो. आांचगक म्हिजे अांगाांिा समूह. कारि पृचथवी इत्यादी त्याच्या 
आठ मतूी आहेत. (पृर्थवी इत्यादी पाि महाभतेू, सूयय, िांद्र व याग करिारा यजमान या त्या आठ मूती होत.) 
वाचिक म्हिजे वाक्समूह अथात सवय चवद्या. ‘वदे यािे चनःश्वास’ अशी श्र चत आहे. (बृहदारण्यक उपचनषद– 
२·४·१०) िांद्र, तारे इत्यादी त्यािे आहायय म्हिजे कायय होत; कारि तो सवय जगािा कता आहे. सकवा िांद्र, 
तारे इत्यादी त्यािे आहायय म्हिजे अलांकार होत; कारि तो िांद्रमौचल आहे. साचत्त्वक म्हिजे सत्त्व हा ग ि 
म ख्य असलेला. जरी प राि इत्यादी ग्रांथाांत परमेश्वर (म्हिजे शांकर) हा तमोग िी म्हिून म्हटलेला आहे 
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तरीही येथे हचर व हर याांिा अभेद साांगायिा असल्याने तसे म्हटले आहे. सकवा सत्त्व म्हिजे सत्ता, चतने 
चनदर्तशत होिारा तो साचत्त्वक होय. (कारि परमेश्वर हा सत्स्वरूप आहे.) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णशवप्रसादसंप्राप्तणनिःसीमज्ञानसंपदा । 
तन्द्यते शाङ गगदेवेन नतगनं तापकतगन् [द सऱ्या श्लोकात चवषय, त्याच्या अध्ययनािा अचधकारी (म्हिजे पात्र व्यस्क्त), 
प्रयोजन म्हिजे उदे्दश व सांबांध या िारींिे स्वरूप कसे साांचगतले आहे ते कचल्लनाथाने स्पष्ट केले आहे. याला अन बांध-ित ष्टय म्हितात. 
नतयन हा चवषय, तापत्रयनाश हे प्रयोजन, त्यािी इच्छा असिारे अचधकारी व नतयनाने तापत्रयनाश होत असल्याने त्या दोन्हींत 
साधनसाध्य सांबांध असे हे अन बांध ित ष्टय होय. शरीरपीडा हे आध्यास्त्मक द ःख, बाह्य चवषयाांपासून उदा., वाघ, साप, इत्यादींपासून 
होिारी पीडा हे आचधभौचतक द ःख व उत्पात इत्यादी दैवी प्रकोपाम ळे होिारी पीडा आचधदैचवक द ःख असे हे तापत्रय होय..] 
स . टी. – ‘नाट्यवेद म्हिजे वेदत ल्य नाट्यशास्त्र’. ॥ २ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नृत्त या पिी– 

सवय भ वन ज्यािा श भ आांचगक अचभनय होय; तसेि वाङ्मय हा श भ वाचिक अचभनय होय; सवांशी 
सांबांध असिाऱ्या वािींनी मापले जाते ते वाङ्मय होय; िांद्र, तारे इत्यादी श भ आहायय अचभनय होय; िांद्र 
शब्दाने अांग म्हिून चनदर्तशत होिारे म ख सूचित करून, तारकाांनी य क्त असिे याने प्रत्यांग चनदर्तशत केले 
आहे, म्हिून प्रत्यांगाांच्या हालिाली या रूपाने त्यािा श भ असा आहायय अचभनय (मानला आहे). तसेि कां प 
इत्यादी ज्यािा श भ साचत्त्वक अचभनय होय. अशा त्या नतयनािी आम्ही स्त चत करतो. असे योग्य मांगलािरि 
करून चवषय साांगत आहे. ईश्वराच्या प्रसादाने ज्याला अमयाद ज्ञानसांपचत्त चमळाली आहे त्या (शाङ गयदेवाने 
नतयन चवस्ताराने वर्तिले आहे). तापकतयन म्हिजे सांताप नाहीसा करिारे. (१, २) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

याप्रमािे इष्ट देवतेिी स्तुणत केल्यावर प्रकरिािा णवषय इत्यादी दाखवीत आहे – 
शंकराच्या प्रसादामुळे णमळालेल्या असीम ज्ञानसंपत्तीने युक्त असिाऱ्या शाङ गगदेवाकडून ताप 

नाहीसा करिाऱ्या नतगनािे णवस्तारपूवगक विगन केले जात आहे असा वाक्यािा संबंि जािावा. यात नतगन 
हा णवषय होय. ‘तापकतगन’ याने आध्यात्त्मक इत्यादी णतन्द्ही प्रकारच्या दुिःखािंा नाश हा उदे्दश दाखणवला 
आहे. त्यािी इच्छा असिारेि अणिकारी (म्हिजे या प्रकरिािा अभ्यास करण्यास पात्र असिारे) हे 
सूणित होतात. णतन्द्ही दुिःखािंा नाश व नतगन यातं साध्यसािनस्वरूप आहे. हाि संबंि होय. नतगन व गं्रथ 
यािंा प्रणतपाद्यप्रणतपादकभाव आहे. (१, २) 
------------------------------------------------------------------------------------- 

[नतयन या पिी सूचित होिारा द सरा अथय– 
(सवय) चवश्व हा ज्यािा (श भ) असा आांचगक अचभनय, सवय वाङ्मय हा (श भ) वाचिक अचभनय, 

िांद्र, तारे इत्यादी (श भ) आहायय अचभनय (आचि कां प इत्यादी) श भ साचत्त्वक अचभनय त्या नतयनािी आम्ही 
स्त चत करतो. (१)] 

शांकराच्या प्रसादाम ळे चमळालेल्या असीम ज्ञानाच्या सांपत्तीने शाङ गयदेव ताप नष्ट करिाऱ्या नतयनािे 
चवस्तारपूवयक वियन करीत आहे. (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नाटं्य नृत्य ंतथा नृत्त ंते्रिा तणदणत कीर्ततत् । 
नाट्यवेदं [नाट्यशास्त्राच्या पचहल्या अध्यायात नाट्यवेदािी उत्पचत्त प ढीलप्रमािे साांचगतली आहे. “इांद्राचददेव ब्रह्मदेवाला 
(चवनांतीपूवयक) म्हिाले की, ‘दृश्य व श्रव्य असे क्रीडनीयक आम्ही इस्च्छतो. (ऋग्वेद इत्यादी) वेद शूद्राांना ऐकवावयािे नसल्याने 
सावयवर्तिक (म्हिजे सवय विांना चशकता येईल) असा पािवा वेद चनमाि कर.’ तेव्हा ब्रह्मदेवाने ऋग्वेदातून पाठ्य, सामवेदातून गीत, 
यज वेदातून अचभनय व अथवयवेदातून रस घेऊन नाट्य नावािा पािवा वेद चनमाि केला. हा नाट्यवेद उपवेदाांशीही सांबद्ध होता.” 

ऋग्वेदातील ऋिाांिे पठि होत असल्याने आचि त्याांतील सांवादसूक्ताांत सांवादािे उत्कृष्ट स्वरूपही चदसत असल्याने, तसेि 
सामवेदातील सामाांिे गायन होत असल्याने ऋग्वेदातून पाठ्य व सामवेदातून गीत घेतले या म्हिण्याबद्दल चवशषे स्पष्टीकरिािी 
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आवश्यकता नाही. शरीराच्या अवयवाांच्या चवचवध हालिालींनी य क्त असे, अध्वय य या यज वेदािे मांत्र म्हििाऱ्या ऋस्त्वजािे काम 
असल्याने यज वेदातून अचभनय घेतले हेही म्हििे उचिति आहे. अथवयवेदात अचभजात कमय म ख्य आहे त्याम ळे त्या वेदाच्या ऋस्त्वजाला 
त्या त्या कमात चवचशष्ट अवधान ठेवावे लागते. अथात त्यावेळी तो तो मानचसक भाव उत्पन्न होत असल्याने अथवयवेदातून रस घेतले हे 
म्हििेही सय स्क्तकि ठरते. 

नाट्याच्या उपवेदाांशी असिारा सांबांध स्पष्ट करताना असे म्हिता येईल की व्यचभिारी भावाांच्या सांदभात म ख्यतः आय वेदािा 
आधार नाट्यशास्त्रात घेतलेला चदसतो. काही रोग व त्याांिी लििे ही आय वेदातून घेऊन चवचशष्ट मनोभावाांिी लििे म्हिून चदलेली 
आढळतात. य द्धािा अचभनय साांगताना धन वेदािा उपयोग करून घेतला आहे. पूवयरांगातील गायन, ध्र वागान तसेि चवचवध 
हालिालींच्या वेळेिे वाद्यसांगीत इत्यादींत गाांधवयवेदािा उपयोग करून घेतला आहे. पे्रिागृहे तयार करिे इत्यादींसाठी स्थापत्यवेद 
आवश्यक आहेि. 
(पहा–नाट्यशास्त्र, बडोदा आवृचत्त भाग १ (सि. उ. १९५६); पृ. १०, ११ व १४, १५)] 
[‘Studies in the Nᾱţyaśᾱstra’ by Dr. G. H. Tarlekar, pp. 2, 3] ददौ पूवग भरताय ितुमुगखिः ॥ ३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ते (नतयन) नाट्य, नृत्य तसेि नृत्त असे तीन प्रकारिे साांचगतले आहे. पूवी ित म यखाने (म्हिजे 

ब्रह्मदेवाने) भरताला नाट्यवदे चदला. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. णवषय म्हिून साणंगतलेल्या नतगनािे णवभाग देत आहे – ते म्हिजे नतगन होय. नाट्य इत्यादी 
प्रकारामुंळे णभन्न असिाऱ्या नतगनािा मागग दाखवीत आहे– 

नाट्यवेद–‘वेद्यते (वेदे्यते?) अनेन िमाथौ’ म्हिजे ‘याच्या योगाने िमग व अथग (हे पुरुषाथग) जािले 
जातात’ (म्हिून तो वेद होय), या ्युत्पत्तीने, ऋग्वेद इत्यादी (म्हिजे ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद व 
अथवगवेद) मुख्य वेद हे मूळ असल्याने व ितुमुगख ब्रह्मदेवाने णदल्या कारिाने (नाट्यािे) वेदस्वरूप णसद्ध 
होते. त्यािा णवषय असिारे नाट्य प्रणतपादन करिाऱ्या भरतमुनींनी रिलेले, ितुर्तवि (म्हिजे िमग, अथग, 
काम व मोक्ष या) पुरुषाथांिे लळ देिाऱ्या नाट्यशास्त्रािे, वेद हे मूळ असल्याने वैणदक स्वरूप जािावे. 
याि नाट्यवेदािी गिना उपवेदातंही केलेली आहे. ‘सामवेदािा उपवेद गािंवगवदे होय’ असे (म्हटले 
आहे). नाट्य हाि वेद असे म्हिण्यात गीतािे मुख्यत्व सागंण्याच्या इच्छेने तो गांिवगवेद म्हटला जातो 
आणि अणभनयािे मुख्यत्व सागंण्याच्या इच्छेने नाट्यवेद म्हिून म्हटला जातो. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ततश्च भरतिः सािं गन्द्िवाप्सरसा ंगिैिः । 
नाटं्य नृत्य ंतथा नृत्तमगे्र शंभोिः प्रयुक्तवान् ॥ ४ ॥ 
प्रयोगमुद्धतं स्मृत्वा स्वप्रयुक्तं ततो हरिः । 
तण्डुना स्वगिाग्रण्या भरताय ्यदीदृशत् ॥ ५ ॥ 
लास्यमस्याग्रतिः प्रीत्या पावगत्या समदीदृशत् । 
बुद्धध वाथ ताण्डवं तण्डोमगत्येभ्यो मुनयोऽवदन् ॥ ६ ॥ 
पावगती त्वनुशात्स्त स्म लास्य ंबािात्मजामुषा् । 
तया द्वारवतीगोप्यस्ताणभिः सौराष्ट्रयोणषतिः ॥ ७ ॥ 
ताणभस्तु णशणक्षता नायो नानाजनपदाणश्रतािः । 
एवं परंपराप्राप्तमेतल्लोके प्रणतणित् ॥ ८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आचि नांतर गांधवय व अप्सरा याांच्या गिाांसह भरतािे नाट य, नृत्य तसेि नृत्त शांकराच्या प ढे प्रय क्त 

केले. (४) मग स्वतः प्रय क्त केलेला उद्धत प्रयोग आठवनू, आपल्या गिाांमधील श्रेष् असिाऱ्या तांडूकरवी 
शांकराने (तो) भरताला दाखचवला. (५) त्याच्यासमोर पावयतीने आवडीने लास्य (करून) दाखचवले. मग 
तांडूने योजलेले ताांडव जािनू घेऊन म नींनी (ते) मत्यय मानवाांना साांचगतले. (६) पावयतीने बािािी म लगी 
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उषा चहला लास्य चशकचवले. चतने िारकेतल्या गोपींना, त्या (गोपींनी) सौराष्ट्रातील चियाांना (७) व त्याांनी 
अनेक प्रदेशाांतल्या चियाांना ते चशकचवले. 
 

अशा प्रकारे परांपरेने प्राप्त झालेले हे (नतयन) जगात प्रचतचष्त झाले. (८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ऋग्यजुिःसामवेदेभ्यो वेदाच्चाथवगििः क्रमात् । 
पाठं्य िाणभनयान् [‘यज वेदातून अचभनय व पाटािराांिे उद्घाटन नाट्यवेद चनमाि करताना घेतले’ असा अथय कचल्लनाथाच्या 
अड्यार आवृत्तीतील टीकेवरून कळतो. मृदांग इत्यादी अवनद्धवाद्याांतून जे अिरसदृश ध्वचन (म्हिजे बोल) चनमाि होतात त्याांना 
वाद्याध्यायात पाटािरे म्हटले आहे. यज मंत्राांच्या अिराांिे प्रकटीकरि यज वेदात असल्याने कचल्लनाथाने असे चवशद केले असावे. 
आनांदाश्रम आवृत्तीत छापलेल्या कचल्लनाथाच्या टीकेवरून हा भाग स्पष्ट होत नाही. 

‘नाट्य इत्यादींिे मोिस्वरूप अथापत्तीने चसद्ध करीत आहे’ असे कचल्लनाथाने म्हटले आहे. प्रत्यि, अन मान, उपमान व शब्द 
या ज्ञानाच्या िार प्रमािाांव्यचतचरक्त अथापचत्त व अन पलस्ब्ध ही दोन अचधक प्रमािे मीमाांसक मानतात. अथािी म्हिजे न साांचगतलेल्या 
गोष्टीिी आपचत्त म्हिजे चसचद्ध ही अथापचत्त होय. ‘देवदत्त धष्टप ष्ट आहे व तो चदवसा जेवत नाही.’ असे प्रत्यि इत्यादी प्रमािाांनी खात्रीने 
समजल्यावर, जेवल्याचशवाय धष्टप ष्टपिा सांभवत नसल्याने देवदत्त रात्री जेवत असला पाचहजे. असे ज्ञान होिे हे अथापचत्त प्रमाि होय. 
एका गोष्टीच्या अभावी द सरी गोष्ट सांभवत नाही असा दोन गोष्टींत सांबांध असता ज्ञात गोष्टीवरून अज्ञात गोष्टीिी कल्पना करिे म्हिजे 
अथापचत्त होय. नारद इत्याचद मोि प्राप्त झालेले म नीही नाट्य इत्यादींत रमतात. म क्त र्फक्त मोिाति रममाि झालेले असतात. 
म्हिून नाट्य इत्यादींिे मोिस्वरूप मानले पाचहजे असे ज्ञान अथापचत्त या प्रमािाने होते असा कचल्लनाथाच्या म्हिण्यािा आशय.] गीतं 
रसान् संगृह्य पद्मभूिः ॥ ९ ॥ 
्यरीरित्त्रयणमदं िमगकामाथगमोक्षद् । 
कीर्ततप्रागल्भ्यसौभाग्यवैदग्ध्याना ंप्रविगन् ॥ १० ॥ 
औदायगस्थैयगिैयािा ंणवलासस्य ि कारि् । 
दुिःखार्ततशोकणनवेदखेदणवच्छेदकारि् ॥ ११ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ऋग्वदे, यज वेद, सामवदे व अथवयवदे, याांमधून अन क्रमाने पाठ य, अचभनय, गीत व रस घेऊन 

ब्रह्मदेवाने (९) धमय, काम, अथय, व मोि (हे प रुषाथय) प्राप्त करून देिारे हे चतन्ही चनमाि केले. 
 

(हे चत्रचवध नतयन) कीर्तत, (शास्त्राांमधील) प्रौढता, सौभाग्य व िात यय वाढवते. (१०) ते औदायय, 
(चनियािी) स्स्थरता, धैयय व चवलास याांिे कारि असून (इस्न्द्रयचवषयक) द ःख, (वाचिक) पीडा, 
(मानचसक) सांताप, चखन्नता व (शारीचरक) सांताप याांच्या नाशािे कारि आहे. (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. (नाट्यवेद णनमाि करताना ब्रह्मदेवाने) ऋग्वेदातून पाठ्य घेतले (ऋग्वेद) हा मंत्रस्वरूप 
असल्याने त्यािे शब्दस्वरूप जािावे. पाठ्य म्हिजे वाणिक अणभनय. युजुवेदातून त्याने अणभनय घेतले व 
पाटाक्षरािें उद्घाटन घेतले; सामवेदातून गीत घेतले कारि त्यािे नादस्वरूप आहे. आणि अथवगवेदातून 
शंृगार इत्यादी रस घेतले; तो मारि, मोहन इत्यादी अणभिारकमांिे प्रणतपादन करीत असल्याने 
रसमुख्यता असिे हे त्यािे स्वरूप आहे असे जािावे. हे तीन म्हिजे नाट्य, नृत्य व नृत्त िमग, अथग, काम व 
मोक्ष देतात; म्हिजे जो ज्या पुरुषाथाच्या इच्छेने त्यािंा प्रयोग करतो तो त्याला प्राप्त होतो. संलग्न 
असल्यामुळे कीर्तत इत्यादी इष्ट हेतूही णसद्ध होतात, असे गं्रथकार सागंत आहे. प्रागल्भ्य म्हिजे 
शास्त्रामंिील प्रौढता. वैदग्ध्य म्हिजे लौणकक ितुरता. िालू णनश्चयापासून न ढळिे म्हिजे स्थैयग. शोक व 
आनंद या दोन्द्हींमध्येही बुद्धी सम असिे म्हिजे िैयग. नाट्य इत्यादींिा प्रयोग पाणहल्याने दुिःख इत्यादी 
अणनष्ट गोष्टींिेही णनवारि होते. दुिःख म्हिजे बाह्य इणंद्रयािंी पीडा; आर्तत म्हिजे वाणिक पीडा; शोक 
म्हिजे मानणसक संताप. णनवेद म्हिजे मन शून्द्य होिे. खेद म्हिजे शारीणरक संताप. असे हे दुिःख 
इत्यादींतले लरक जािावे. अगोदर नाट्य इत्यादी मोक्षािे सािन असल्यािे साणंगतले. आता त्यािेि 



 
अनुक्रमणिका 

मोक्षस्वरूप अथापत्तीने णसद्ध करीत आहे. नारद इत्यादी ब्रह्मज्ञान्द्यािंीही त्या नाट्य इत्यादींत अत्यतं 
आसत्क्त असते. याने केवळ नारद इत्यादींिीि मने हरि केलेली नाहीत तर सगळ्या लोकािंीही (मने 
हरि केलेली आहेत). (९ ते १२, १३–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अणप [आत्मज्ञानी प रुषाला ब्रह्मसािात्काराम ळे येिारी चवश द्ध आनांदािी अन भचूत चनरचतशय स्वरूपािी असते. पि येथे नतयनािी 

स्त चत प्रभावी रीतीने करण्यासाठी ग्रांथकाराने असे वियन केले आहे.] ब्रह्मपरानन्द्दाणददमभ्यणिकं धु्रव्। 
जहार नारदादीना ंणित्ताणन कथमन्द्यथा ॥ १२ ॥ 
न ककणिद् दृश्यते लोके दृश्यं श्रा्यमतिः पर् । 
सवगदा [‘कृतकृत्य’ या शब्दािे स्पष्टीकरि देताना कचल्लनाथाने ‘ज्याने तीन ऋिे रे्फडण्यािे कृत्य केले आहे तो कृतकृत्य होय’ असे 
म्हटले आहे. ही तीन ऋिाांिी कल्पना भारतीय जीवनात प्रािीन काळापासून र्फार महत्त्वािी मानली गेली आहे. मन ष्ट्य जन्माला येतो तो 
काही जबाबदाऱ्या घेऊनि. देवऋि, आिाययऋि व चपतृऋि अशी ही तीन देिी जन्मतःि तो घेऊन येतो. यज्ञाांत देवाांना आह चत देऊन 
सांत ष्ट केल्याने तो देवाांिे ऋि रे्फडतो. आपला स्वाध्याय सतत िालू ठेवल्याने ग रूां नी चदलेले ज्ञान तो सदैव तेजस्वी ठेवतो व ते ज्ञान 
इतराांना चदल्याने वृसद्धगत करतो. याम ळे तो आिायांच्या ऋिातून म क्त होतो. प त्रप्राप्तीम ळे वांशसातत्य ठेवनू तो आपल्या चपतराांिे ऋि 
रे्फडतो. 

‘कृतकृत्य’ शब्दाने मोिािी इच्छा असिारा (साधक) साांचगतला आहे असे म्हिताना हा म म ि साधनित ष्टयसांपन्न म्हिून 
साांचगतला आहे. श्रीशांकरािायांनी आपल्या ब्रह्मसूत्रभाष्ट्यात (ब्र. सू. भा. १-१-१) साधनित ष्टय साांचगतले आहे– 

(१) चनत्याचनत्यवस्त चववेक–चनत्य व अचनत्य गोष्टींतला र्फरक जािून घेिे. आत्मा चनत्य आहे व शरीर नाशवांत म्हिूनि 
अचनत्य आहे असा आत्मानात्मचविार अांगी बाििे. 

(२) इहाम त्राथयभोगचवराग–ऐचहक व पारलौचकक इष्ट चवषयाांच्या उपभोगाचवषयी वैराग्य अथात मनािी अनासस्क्त. 
(३) शमदमाचदसाधनसांपत्–लौचकक व्यवहारापासून मनािा उपरम (म्हिजे मन थाांबविे) हा शम होय; बाह्य इांचद्रये 

थाांबचविे म्हिजे दम होय; शास्त्राने साांचगतलेल्या चनत्य इत्यादी कमांिा ज्ञानप्राप्तीसाठी सांन्यास म्हिजे उपरचत होय; शीत, उष्ट्ि 
इत्यादी िांिे सहन करिे म्हिजे चतचतिा होय; चनद्रा, आळस, चनष्ट्काळजीपिा याांिा त्याग केल्याने उत्पन्न होिारी मनािी सावधानता 
म्हिजे समाधान होय; सवयत्र आस्स्तकता असिे म्हिजे श्रद्धा होय. या सहाांिी प्रास्प्त म्हिजे शमदमाचदसाधनसांपत्. 

(४) म म ि त्व–मोिािी इच्छा असिे.] कृतकृत्येनाप्यत्क्लष्टेष्टप्रदायके ॥ १३ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

खरोखर श्रेष् ब्रह्मानांदापेिाही हे वरिढ आहे. नाहीतर नारद इत्यादी (ब्रह्मज्ञानी म नींिी) मने त्याने 
कशी हरि केली असती? (१२) यापेिा द सरे दृश्य व श्राव्य जगात काहीही चदसून येत नाही. (१३–) 
 

कृतकृत्य (म्हिजे धन्य) झालेल्यानेही क्लेशचवरचहत (म्हिजे स खपूिय) इष्ट देिारे, (१३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. पि णवषयातं गंुतून गेलेल्याला हे मनोहर वाटते यावरून यािे श्रेित्व कसे? अशी शंका घेऊन 
त्यािी श्रेिता दाखणवण्यासाठी णवषयापंासून ज्यािें मन णनवृत्त झाले आहे अशानंीही यािे अनुसंिान 
(म्हिजे परीक्षि) कराव.े (यागाने देवऋि, अध्ययन-अध्यापनाने आिायगऋि व पुत्रप्राप्तीने णपतृऋि 
अशी) णतन्द्ही ऋिे ज्याने लेडली आहेत तो कृतकृत्य होय. त्याच्या बाबतीत नंतरही संसाराला प्रवृत्त 
करिाऱ्या िमािे संस्कार करण्याच्या इच्छेने कतग्यबुद्धीिा अभाव असतो. कृतकृत्य या शब्दाने 
सािनितुष्टयसंपन्न मुमुकु्ष साणंगतला आहे. ‘अत्क्लष्टषे्टप्रदायक’ हे हेतुगभग णवशेषि आहे अत्क्लष्ट 
(क्लेशणवरणहत) इष्ट म्हिजे मोक्ष; ज्याअथी नाट्य व नृत्य मोक्षदायक आहेत त्याअथी मुमुकंू्षनीही ते नेहमी 
पाहावे. आशय असा–नाट्य व नृत्य अनुकरि स्वरूपािे असल्याने असत्य असते. (ते पाहून) त्या 
उदाहरिावरून लोक्यवहारािे णमथ्यास्वरूप त्स्थरपिाने कळल्यावर सत्, णित्, आनंद स्वभावाच्या 
(आत्म–) स्वरूपाच्या णवषयीिे ज्ञान दृढ होते. मग णवषयसुखािी इच्छा असिाऱ्याचं्या बाबतीत काय 
सागंावे? ‘अणप’ या शब्दािा असा अथग होय. नेहमी पाहिे संभवत नसले तरी णवशेषतिः पवगकालात म्हिजे 
उत्सवकालात पाहावे. 
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नाट्य व नृत्य याचं्या प्रयोगासंबंिीिा काळ सागूंन नृत्ताच्या प्रयोगाणवषयीिा काळ सागंत आहे. 
(१३ ते १६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

द्रष्ट्ये नाट्यनृत्ये ते पवगकाले णवशेषतिः । 
नृत्त ंत्वत्र नरेन्द्द्रािामणभषेके महोत्सवे ॥ १४ ॥ 
यात्राया ंदेवयात्राया ंणववाहे णप्रयसङ गमे । 
नगरािामगारािा ंप्रवेशे पुत्रजन्द्मणन ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मिोक्तं प्रयोक्त्त्य ंमर्ङ्ल्य ंसवगकमगसु । 
नाट्याणदणत्रतयस्यातिः प्रपञ्चमणभदध्महे ॥ १६ ॥ 

------------------------------------------------------------------------------- 
ते नाट्य व नृत्य नेहमी, चवशषेतः पवयकालात (म्हिजे महोत्सवप्रसांगी) पाहाव.े याांतील नृत्त मात्र 

राजाांच्या अचभषेकाच्या वळेी, महोत्सवात, (१४) चमरवि कीत, देवयाते्रत, चववाहात, चप्रय व्यक्तीिा सांगम 
झाला असता, नगराांमध्ये व घराांमध्ये प्रवशे करताना (आचि) प त्रजन्माच्या वळेी (१५) ब्रह्मदेवाने 
साांचगतलेले सवय कामाांत मांगलकारक असे (हे) योजाव े म्हिून नाट्य इत्यादी चतन्हींिा चवस्तार आम्ही 
साांगतो. (१६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
नाट्यशब्दो रसे मुख्यो रसाणभ्यत्क्त्तकारि् । 
ितुिाणभनयोपेतं लक्षिावृणत्ततो [अचभधा, लििा व व्यांजना अशा शब्दाच्या तीन शक्ती सकवा वतृ्ती साचहत्यशास्त्रात साांचगतलेल्या आहेत. 
शब्दाच्या म ख्याथािे ज्ञान करून देिारी अचभधा ही वृचत्त होय. म ख्याथय देिारा शब्द वािक शब्द होय. बैल या शब्दािा म ख्याथय बैल हा पश  आहे. 
पि ‘बैल आहेस न सता’ असे एखाद्या मािसाला उदे्दशून म्हटल्यास बैल यािा म ख्याथय येथे लागू पडत नाही. म्हिनू बैलासारख्या जड ब द्धीिा 
मािूस असा अथय घ्यावा लागतो. ब द्धीिा जडपिा या ग िाम ळे आपि त्या मािसाला बैल म्हितो. अशा प्रकारच्या शब्दप्रयोगात लििा ही वृचत्त 
मानली आहे. बैल यािा म ख्याथय एक चवचशष्ट पश  व लक्ष्याथय मािूस याांमध्ये ब द्धीिा जडपिा असिे यावर आधारलेला सादृश्य सांबांध आहे. ब द्धीिा 
जडपिा प्रभावीपिाने ध्यानात आिून देिे या उदे्दशासाठी असा प्रयोग केला जातो. लक्ष्याथय देिारा शब्द लिक सकवा लािचिक शब्द होय. 
लििेसाठी म ख्याथयबाध, तद्योग व रूचढ सकवा प्रयोजन या चतन्हींिी आवश्यकता असते. ‘गांगेवर गौळवाडा’ असे म्हिण्यात म ख्याथय लाग ून पडिे, 
म ख्याथािा व लक्ष्याथािा सांबांध असिे आचि प्रयोजन म्हिजे उदे्दश असिे या लििेच्या चतन्ही अटी प ऱ्या होतात. ‘गांगा’ या शब्दािा म ख्याथय प्रवाह 
हा आहे. ‘प्रवाहावर गौळवाडा’ असे म्हििे अयोग्य आहे. हा झाला म ख्याथयबाध. येथे लक्ष्याथय गांगेिा काठ हा आहे. हा अथय घेतला की अयोग्यता 
दूर होते. यात गांगा हा शब्द गांगाकाठ या अथािा लािचिक शब्द होय. म ख्याथय व लक्ष्याथय याांमध्ये समीपता हा सांबांध आहे. ‘गांगाकाठावरील 
गौळवाडा’ असे न म्हिता ‘गांगेवर गौळवाडा’ असे म्हिण्यात चवचशष्ट उदे्दश आहे व तो म्हिजे शीतलता, पचवत्रपिा इत्यादी गांगेच्या प्रवाहाशी चनत्य 
सांबांध असिारे धमय त्या गौळवाड्याच्या चठकािी आहेत हे जािवनू देिे. हे धमय म ख्यतः त्या प्रवाहािे आहेत. पि त्याला लागून असिाऱ्या 
काठालाही ते प्राप्त होत असल्याने, त्या गौळवाड्यालाही प्राप्त होतात. तटािा चनदेश न करता केवळ गांगा या शब्दािा प्रयोग केल्याने 
गौळवाड्यातील शीतल व पचवत्र वातावरिािे ज्ञान होते. हा व्यांग्याथय होय. रूढीवर आधारलेल्या लििेिे उदाहरि क शल हे होय. क शल या 
शब्दािा व्य त्पत्तीिा अथय दभय (चनवडून) घेिारा व रूढ अथय चनप ि असा आहे. चनप ि हा अथाति लक्ष्याथय होय. चनवडिे व चनप िता या दोन्हींमध्ये 
चववेिकपिा असतो. समान ग ि असिे ही सांबांध म ख्याथय व लक्ष्याथय याांत आहे. पि क शल यािा चनप ि हा लक्ष्याथय आता रूढ झाल्याने ही लििा 
रूढीवर आधारलेली आहे. 
 

प्रस्त त चठकािी नाट्य या शब्दािा रस हा म ख्याथय नतयनाच्या प्रकाराला लाग ू पडत नाही. म्हिून म ख्याथयबाध चनमाि होतो व िार 
प्रकारच्या अचभनयाने य क्त असे चवचशष्ट नतयन हा लक्ष्याथय घ्यावा लागतो. येथे रस व हे चवचशष्ट नतयन याांमध्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जक सांबांध आहे. कारि हे 
चवचशष्ट नतयन रसाचभव्यस्क्त उत्पन करते. नाट्य हा शब्द चवचशष्ट नतयन अशा लक्ष्याथाने वापरल्याने तो लािचिक शब्द होय. िार प्रकारच्या 
अचभनयाांनी य क्त असिे हे वैचशष्ट्ट्य साांगिे यातील प्रयोजन होय. 

 
नाट्य या शब्दािा म ख्याथय रस म्हिून शाङ गयदेवाने चदला आहे. ‘नाट्य’ हा शब्द ‘नटस्य धमय’. या अथी साांचगतला गेला आहे. नाट्य 

म्हिजे नटािी कला. नाट्यािे म ख्य उचद्दष्ट रसाांिी अचभव्यस्क्त हे होय. याम ळे ‘नाट्य’ शब्द ‘रस’ या अथाने प ढे रूढ झाला व तोि त्यािा म ख्याथय 
मानला गेला. नाट्य हे रसाचभव्यक्तीिे साधन आहे. पि कारि व कायय याांच्या अभेदावरून नाट्य म्हिजे रस असे म्हिून रस हा नाट्यािा वाच्याथय 
झाला.] बुिैिः ॥ १७ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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नाट्य हा शब्द रस या अथी म ख्य (होय). रसाच्या अचभव्यक्तीिे कारि असिारे, िार प्रकारच्या 
अचभनयाने य क्त असे नतयन लििावृत्तीने चविानाांनी नाट्य म्हिून म्हटले आहे.(१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. नाट्य शब्दािी लक्षकता सागंण्यासाठी त्यािे मुख्याथािे स्वरूप सागंत आहे. मुख्य म्हिजे 
वािक. त्यािा लक्ष्याथग दाखवीत आहे. मुख्याथग रस हा नतगनािा प्रकार संभवत नसल्याने मुख्याथाला 
अडथळा उत्पन्न झाल्यावर, त्या रसाला ्यक्त करिारा असल्याने त्याच्याशी संबद्ध असिारे िार 
प्रकारच्या अणभनयाने युक्त असे नतगन हा लक्ष्याथग होतो. त्या अथाने असिारा हा नाट्य शब्द लाक्षणिक 
होय. 

नाट्यािे णवशेषि म्हिून योजलेल्या िार प्रकारच्या अणभनयािे सामान्द्य लक्षि सागंत आहे– 
येथे का्य या शब्दाने नाटक इत्यादी रूपके साणंगतली आहेत. कारि तीि नटाचं्या अणभनयािा 

णवषय असतात. त्या नाटक इत्यादींत कवीने (विगन करून) णनबद्ध केलेले जे णवभाव इत्यादी असतात 
त्यानंा अणभनय आणवष्ट्कृत करतो. ‘इत्याणद’ या शब्दाने अनुभाव, साणववक भाव व संिाणरभाव घ्यायिे. 
सामाणजक म्हिजे प्रके्षक होत. णनर्तवघ्न रससंणवद् म्हिजे अखंड रसानुभव. णनर्तवघ्न म्हिजे 
अडथळाणवरणहत, रसानुभूणत म्हिजे आनंदानुभव, उत्पन्न करिारा असा जो नटाच्या णठकािी असतो तो 
अणभनय होय. ‘तु’ शब्द येथे णनश्चय या अथाने आहे. ‘स तु’ म्हिजे तोि. केवळ अवयवाचं्या हालिाली 
न्हेत. येथे अणभनयाने ्यक्त ्हावयाच्या णवभाव इत्यादींिी लक्षिे अध्यायाच्या शेवटी रसस्वरूप देताना 
साणंगतली जातील. (१७ ते १९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नतगनं नाट्यणमत्युक्त्त ंस त्वत्राणभनयो भवेत् । 
का्यबदं्ध णवभावाणद ्यञ्जयन्द्यो नटे त्स्थतिः ॥ १८ ॥ 
सामाणजकाना ंजनयणन्नर्तवघ्ना ंरससंणवद् । 
लक्षिाणन णवभावादेवगक्ष्ये रसणनरूपिे ॥ १९ ॥ 
आणर्ङ्को वाणिकस्तद्वदाहायगिः साणववकोऽपरिः । 
ितुिाणभनयस्तत्राणर्ङ्कोऽरै्ङ्दगर्तशतो मतिः ॥ २० ॥ 
वािा णवरणितिः का्यनाटकाणदस्तु वाणिकिः । 
आहायो हारकेयरूणकरीटाणदणवभूषि् ॥ २१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
काव्यात चनबद्ध असलेल्या चवभाव इत्यादींना व्यक्त करिारा, पे्रिकाांच्या चठकािी चनर्तवघ्न 

रसान भव उत्पन्न करिारा असा जो नटाच्या मध्ये असतो तो येथे अचभनय होय. चवभाव इत्यादींिी लििे 
रसाांिे चनरूपि करताना साांगेन. (१७, १८, १९) 

आांचगक, वाचिक, तसेि आहायय (आचि) नांतरिा साचत्त्वक असा िार प्रकारिा अचभनय (असतो). 
त्यातील (शरीराच्या) अवयवाांनी दाखवला जािारा आांचगक मानला आहे (२०). वािीने (म्हिजे शब्दाांनी) 
रिलेला काव्यनाटक इत्यादी (स्वरूपािा) वाचिक (होय). हार, केयूर, चकरीट इत्यादी अलांकार म्हिजे 
आहायय (होय). (२१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. सामान्द्य स्वरूपािे लक्षि णदलेल्या अणभनयािे णवशेष सागंत आहे–आपल्या बुद्धीने शब्द व 
शब्दािंा अथग जािून घेतलेल्या, अनुकरि करिाऱ्या नटानंी अगंानंी म्हिजे हात, पाय इत्यादी इणंद्रयानंी 
प्रदर्तशत केलेला तो आंणगक अणभनय. (वािीने रिलेला) का्यनाटक इत्यादी वाणिक अणभनय. 
‘का्यनाटकाणदस्तु’ यातील ‘तु’ हा शब्द णनश्चय या अथी आहे. म्हिजे ‘का्यनाटक इत्यादीि’ असा अथग, 
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लौणकक ्यवहारासाठी योजले जािारे शब्द लक्त न्हेत. ज्या भूणमकेिे अनुकरि करायिे आहे त्याच्या 
अलंकारासारखे असे जे हार इत्यादी अलंकार ते म्हिजे आहायग अणभनय होय. ‘इत्याणद’ शब्दाने िनुष्ट्य 
इत्यादी शसे्त्र, जोडून तयार असलेले ध्वजयुक्त वाहन इत्यादी अलंकार म्हिून घ्यायिे. शोभा णनमाि 
करीत असल्यामुळे त्यािेंही अलंकारस्वरूप आहे. ज्या भूणमकेिे अनुकरि करायिे णतिे ज्ञान करून 
देण्यामुळे आहायािेही अणभनयस्वरूप आहे. साणववक भाव म्हिजे स्तंभ इत्यादी पुढे साणंगतले गेलेले आठ 
भाव. भावुक म्हिजे भावनायुक्त नट व पे्रक्षक. स्तंभ इत्यादी सवग रसानंा समान असल्याने जरी 
त्याचं्यातंील लरक करिे कणठि असले तरी त्या त्या रसात णनणश्चत केल्यामुळे सूक्ष्म दृष्टीने साणववक 
अणभनय जािून घेतला जातो. (२०, २१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

साणववकिः साणववकैभावैभावुकेन णवभाणवतिः । 
इणतकतग्यता तस्य णद्वणविा पणरकीर्ततता ॥ २२ ॥ 
लोकिमी [नाट्यशास्त्राच्या तेराव्या अध्यायात (बडोदा आ. भा. २, पृ. २१४ ते २१८) लोकधमी व नाट्यधमी याांिे स्वरूप साांचगतले 
आहे. लौचकक व्यवहाराला अन सरून होिारा अचभनय लोकधमी या प्रकारिा होय. नाट्यचवषयक सांकेताांना अन सरून केला जािारा 
अचभनय नाट्यधमी या प्रकारिा होय. नाटककार घडलेले कथानक जेव्हा नाटकात जसेच्या तसे ग ांर्फतो व त्यान सार नट त्यािा 
अचभनय करतात तेव्हा कथानकािे ते स्वरूप व अचभनयािा तो प्रकार लौचकक जीवनाला अन सरून प्रय क्त होत असल्याने लोकधमी 
होय. पात्राांच्या स्थायी, व्यचभिारी इत्यादी स्वाभाचवक भावाांनी य क्त असिारे, श द्ध स्वरूपािे, लोकप्रचसद्धीप्रमािे व्यवहार असिारे, 
शरीरावयाांच्या चवलासय क्त हालिाली नसिारे, स्वाभाचवक अचभनयाने य क्त असलेले, ज्यात स्त्रीभचूमका स्त्रीि करते व प रुषभचूमका 
प रुषि करतो अशा स्वरूपािे नाट्य लोकधमी या प्रकारिे मानले आहे. 

रसपचरपोषासाठी नाटककाराने स्वकल्पनेने मूळच्या कथानकात घातलेली रांजक भर, स्वाभाचवक मनोवृत्तीच्या ऐवजी 
आपि कस्ल्पलेल्या द सऱ्या मनोवृत्तीने य क्त असिारे असे नाटककाराने केलेले पात्रवियन, आपली बोलण्यािी स्वाभाचवक भाषा सोडून 
पात्राने द सरी भाषा योजिे (उदा. रािीने सांस्कृतमध्ये बोलिे) ही उदाहरिे नाट्यलेखनासांबांधीच्या नाट्यधमीिी होत. 

सौष्वय क्त अांगहाराांनी केलेला अचभनय, स्वर (षड्ज, ऋषभ, गाांधार इत्यादी) व अलांकार (उच्च, दीप्त, मांद्र, हळू, जलद 
व सावकाश उच्चारि) योजून केलेले भाषि, स्त्रीने प रुषािी भचूमका करिे व प रुषाने स्त्रीिी भचूमका करिे, जनाांचतक व अपवाचरतक या 
नाट्यसांकेतान सार रांगभमूीवर जवळ असिाऱ्या पात्रािे भाषिही न ऐकल्यािे दाखविे, आकाशभाचषत या सांकेतान सार न ऐकू येिारे 
भाषिही ऐकत असल्यािे दाखविे, पवयत वाहने, ढाल, शसे्त्र, ध्वज इत्यादी शरीरधारी या स्वरूपाने प्रय क्त करिे (उदा. भासकृत 
बालिचरतात शरीरधारी योजलेली चवष्ट्िूिी शसे्त्र; भवभतूीच्या उत्तररामिचरतात योजलेल्या शरीरधारि करिाऱ्या नद्या इ.) सकवा ही 
सवय हलके लाकूड, कापड इत्यादींिा वापर करून केवळ त्याांिी कल्पना येण्यासाठी तकल पी तयार करिे, शाप इत्यादींिी शरीरधारी 
अशी योजना करिे (उदा. मायाप ष्ट्पक नाटकात योजलेला ब्रह्मशापािा प्रवशे), एकाि प्रयोगात नटाने एक भचूमका करून कौशल्याने 
द सरी भचूमकाही वठचविे, रांगभमूीवर लाचलत्यय क्त अशा अवयवाांच्या हालिालींनी व तालबद्ध आचि लयबद्ध पदन्यासाांनी पात्राांनी 
नतयनासारखे केलेले गमन ही सवय नाट्याचभनय सांबांधीिी नाट्यधमीिी उदाहरिे होत. रांगपीठावर गोल गोल सहडून नाटकात 
वर्तिलेल्या चभन्न चभन्न चठकािी पोिल्यािे दाखविे (उदा. मराठी लोकनाट्यात गोपी लयबद्ध पावले टाकीत गोल गोल सहडून ही आली 
मथ रा असे म्हिून मथ रेस पोिल्यािा अचभनय करतात) हाही नाट्यधमीिाि प्रकार होय. थोडक्यात साांगायिे म्हिजे नाट्यचवषयक 
साांकेचतक अचभनय नाट्यधमी या प्रकारिा व लोकव्यवहारान सार केला जािारा वास्तव स्वरूपािा अचभनय लोकधमी या प्रकारिा होय. 
या दोन्हींिे प न्हा प्रत्येकी मनोवृत्तीला अन सरून होिारा अचभनय व बाह्य वस्तूिे अन करि ज्यात असते असा अचभनय असे दोन भेद 
शाङ गयदेवाने चदले आहेत ते अचभनवग प्ताांच्या मतान सार आहेत. [पाहा नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. २५, २६] 

नाट्यधमीिे स्वरूप स्पष्ट करताना कचल्लनाथाने जनाांचतक व अपवाचरतक या रांगभमूीवरील नाट्यचवषयक सांकेताांिा, 
भरतकृत लिि देऊन चनदेश केला आहे. जनाांचतकात एका ठराचवक पात्रापासून लपवनू भाषि केलेले असते. बोलिारे पात्र चत्रपताक 
हस्त मध्ये योजून त्या चवचशष्ट पात्राने ते भाषि ऐकायिे नसल्यािे दाखवते. अथात ते भाषि जरी त्या द सऱ्या पात्राला ऐकू येत असते 
तरी त्याने ते ऐकल्यािे दाखवायिे नसते. अपवाचरतकात बोलिारे पात्र वळून द सऱ्या पात्राशी सांभाषि करते. ते ग प्त स्वरूपािे 
असल्याने रांगभमूीवरील इतर पात्राांना कळू नये यासाठी वळून चवचशष्ट पात्राला उदे्दशून ते पात्र भाषि करते. [पाहा–नाट्यशास्त्र 
(बडोदा) भा. ३, पृ. २८१] नाट्यिमीत्येते ि णद्वणविे पुनिः । 
णित्तवृवयर्तपका काणिब्दाह्यवस्त्वनुकाणरिी ॥ २३ ॥ 
इणत भेदद्वय ंप्राहुलोकिम्यािः पुरातनािः । 
आणश्रत्य कैणशकीं वृणत्तमेका नाट्योपयोणगनीम ॥ २४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
भाव क (नटाने) साचत्त्वक भावाांनी प्रकाचशत केलेला साचत्त्वक (होय). त्या (अचभनयािी) 

इचतकतयव्यता (म्हिजे योजायिी पद्धत) दोन तऱ्हेिी साांचगतली आहे. (२२) ती म्हिजे लोकधमी व 



 
अनुक्रमणिका 

नाट्यधमी (अशी होय.) या दोन्ही प न्हा (प्रत्येकी) दोन प्रकारच्या (आहेत). एक चित्तवृत्त्यर्तपका (म्हिजे 
मनातील व्यापारात स्थाचपत झालेल्या गोष्टीिा आचवष्ट्कार करिारी) (तर द सरी) बाह्यवस्त्वन काचरिी 
(म्हिजे बाह्य वस्तूांिे अन करि करिारी). (२३) असे हे लोकधमीिे दोन प्रकार प्रािीन (आिायांनी) 
साांचगतले आहेत. एक (नाट्यधमी) नाट्याला उपयोगी होिाऱ्या कैचशकी वृत्तीिा आश्रय करून (२४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. िारी प्रकारच्या अणभनयािी प्रथम दोन तऱ्हेिी इणतकतग्यता म्हिजे प्रकारणवषयक णनयम 
सागंत आहे–लोकिमी व नाट्यिमी. या प्रत्येकीिे पुन्द्हा दोन प्रकार आहेत. णित्तवृवयर्तपका हा 
लोकिमीिा एक प्रकार होय आणि बाह्यवस्त्वनुकाणरिी हा दुसरा प्रकार होय. दोन्द्ही शब्द साथग जािाव.े 
(णित्तवृवयर्तपका) मनोवृत्तीत स्थाणपत केल्या गेलेल्या णवषयािा आणवष्ट्कार करीत प्रवृत्त होते उदा. 
भरतमुनींनी पताकहस्तािा णवणनयोग सागंताना “गवग (दाखवण्यासाठी) ही, ‘मी’ असे म्हिताना तज्ज्ञानंी 
तो कपाळप्रदेशापयंत उिललेला योजावा” असे म्हटले आहे. तेथे मनोवृत्तीत स्थाणपत झालेल्या गवािा 
आणवष्ट्कार करण्यािा प्रकार असल्याने णित्तवृवयर्तपका लोकिमी होय. बाह्य वस्तूिे अनुकरि करिारी 
लोकिमी बाहेरील कमळ इत्यादी वस्तूिे अनुकरि करते. उदा. कमल इत्यादी दाखवण्यासाठी 
पद्मकोशहस्त योजिे. (२२, २३) 

क. नाट्यिमीिेही दोन भेद सागंत आहे– 
त्यातंील एक नाट्याला उपयोगी असिाऱ्या कैणशकी वृत्तीिा आश्रय करून णतला योग्य अशी 

लौणकक शोभा उत्पन्न करते असा अन्द्वय घ्यायिा. 
“वाणिक व आंणगक अणभनयाचं्या नाजूकपिाने उत्पन्न झालेली, उल्हासयुक्त गीत व नृत्त यानंी 

संपन्न असलेली, शंृगाररसाने पणरपूिग व सौंदयग हेि एकमात्र जीवन असलेली ती कैणशकी वृणत्त णनिःशंक 
सागंतो”; असे कैणशकीिे लक्षि पुढे गं्रथकार सागंिार आहे. (७·११८,११९) म्हिूनि ती नाट्याला 
उपयोगी असते. णतिा उपयोग नाट्यातील अवस्थेिे अनुकरि करण्यामध्ये होतो. लोक्यवहारात 
अनुकरि करताना पुरुषाच्याबाबतीतही मादगव अपेणक्षत असते. उदा॰ – लौणकक ्यवहारात एखादा पुरुष 
दुसऱ्या अपायकारक पुरुषाला काठी इत्यादीने मारतो. ते पाहिारा णतसरा मािूस त्यािी नक्कल करून 
सागंतो ‘याने असा प्रहार केला.’ यामध्ये नक्कल करताना मारण्यािा लक्त आणवभाव होत असून ती णक्रया 
खरोखरीिा मारण्यािा उदे्दश असलेली नसल्याने त्यािी मृदुताि णदसून येते. म्हिून सुकुमार स्वरूपािी 
कैणशकी नाट्याला उपयोगी होते. 

दुसऱ्या नाट्यिमीबाबत सांगत आहे–ती आवेणष्टत, उदे्वणष्टत, ्यावर्ततत व पणरवर्ततत या िार 
करिानंी णनदर्तशत होते. लोकजीवन काही अशंी स्वीकारूनि ती प्रवृत्त होते. लोक्यवहाराच्या अिीन 
स्वभाव असलेली असा अथग. या तऱ्हेने– 

“णत्रपताक हस्ते मध्ये योजून (नाट्य–)प्रयोग करिाऱ्या (नटानंी) 
जनाणंतक प्रयुक्त करावे; तसेि अपवाणरतक,” 
इत्यादी भरतमुनींनी जे साणंगतले आहे हे सवगही यथासंभव दोन्द्ही नाट्यिमींच्या बाबतीत जािाव.े 

याप्रमािे आंणगक अणभनयात िार िमी दाखवल्या आहेत. वाणिक इत्यादींमध्येही त्या यथासंभव यावरून 
तकाने जािा्या. वाणिक अणभनयातही, नुसते वाक्य ंबोलिे ही लोकिमी; वाक्य भावनायुक्त उच्चारिे ही 
नाट्यिमी. आहायग अणभनयातही हार, केयरू इत्यादी अलंकार लोकिमी व लूत्कार, ध्वजयान इत्यादी 
भूषिे नाट्यिमी. साणववक अणभनयातही नटाने भावयुक्त होऊन स्तंभ इत्यादी स्वरूपात दाखवलेले 
लोकिमी; तेि साक्षात् केलेले व हस्ताणभनयाने दाखवलेले नाट्यिमी. बुणद्धवतंानंी णित्तवृत्तर्तपका इत्यादी 
अवातंर भेदही वाणिक इत्यादी अणभनयातं यथासंभव शोिून जािावे. (२४, २५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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तद्योग्या ंलौणककीं शोभा ंकरोत्यावेणष्टताणदणभिः । 
अशेंनैवोपजीवन्द्ती लोकमन्द्या प्रवतगते ॥ २५ ॥ 
नाट्यिम्या अणप प्राज्ञा भेदद्वन्द्द्वणमदं जगुिः । 
आणर्ङ्काणभनयरेैव भावानेव ्यनत्क्त्त यत् ॥ २६ ॥ 
तन्नृत्य ंमागगशब्देन प्रणसदं्ध नृत्यवेणदना् । 
गात्रणवके्षपमातं्र तु सवाणभनयवर्तजत् ॥ २७ ॥ 
आणर्ङ्कोक्त्तप्रकारेि नृत्त ंनृत्तणवदो णवदुिः । 
ताण्डवं लास्यणमत्येतद् द्वय ंदे्विा णनगद्यते ॥ २८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आवचेष्टत इत्यादी करिाांनी चतला योग्य अशी लौचकक शोभा उत्पन्न करते. तर द सरी (काही) 

अांशीि र्फक्त लोकजीवनािा उपयोग करीत प्रवृत्त होते. (२५) हे दोन प्रकार चविानाांनी नाट्यधमीिेही 
साांचगतले आहेत. (२६–) 

जे (नतयन) आांचगक अचभनयाांनीि र्फक्त भाव व्यक्त करते, (२६) ते नृत्य–जािकाराांमध्ये मागय या 
शब्दाने प्रचसद्ध आहे. नृत्तजािाकार केवळ अवयवाांच्या हालिाली असलेले, सवय अचभनयाांनी रचहत असे 
(२७) आांचगकात साांचगतलेल्या प्रकाराप्रमािे नृत्त जाितात. ही दोन्ही ताांडव व लास्य अशी दोन प्रकारिी 
साांचगतली आहेत. (२८) 

---------------------------------------------------------------------------
----- 

क. आता नृत्यािे लक्षि देत आहे–जे नतगन केवळ आंणगक अणभनयानंी भावि ्यक्त करते ते नृत्य 
होय. येथे ‘आंणगक अणभनयांनी’ असे बहुविन वापरले आहे. आंणगक अणभनयािे अवातंर भेद सागंण्यािा 
उदे्दश नसल्याने ते अयोग्य णदसते. म्हिून ते आंणगक इत्यादी अणभनयानंी असा बोि करून देते. यावरून 
आंणगक इत्यादी िारी (म्हिजे आंणगक, वाणिक, साणववक व आहायग हे अणभनय) प्राप्त होत असता 
बहुविन तीन या संख्येनेि ठरत असल्याने तीनि असे णनणश्चत होऊन त्यातंील एक बाजूला करायला 
पाणहजे. कारि दुसरे दूर काय करायिे यािे ज्ञान होत नाही. त्यातं वाणिक इत्यादींपैकी कोिता 
वगळायिा अशी आकाकं्षा उत्पन्न झाली असता जर वाणिक अणभनय वगळला तर आंणगक अणभनयािा 
आिारि न राणहल्याने आंणगक प्रवृत्ति होिार नाही. म्हिून जेथे आंणगक आहे तेथे वाणिक मानायलाि 
हवा. साणववक व आहायग यापैंकी साणववक हाि आंणगक अणभनयाच्या बाबतीत अतंरंग स्वरूपािा असल्याने 
स्वीकारायला पाणहजे. आता राणहलेला व बणहरंग स्वरूपािा आहायग अणभनयि वगळायला हवा (हे ठरते). 
‘भावि’ असे णनणश्चतपिे म्हटल्याने रस व रसाभास वगळले जातात. म्हिजे असे साणंगतले आहे की 
“आहायग अणभनय सोडून, आंणगक, वाणिक व साणववक अणभनयानंी युक्त असिारे व म्हिून केवळ भाव 
आणवष्ट्कृत करिारे जे नतगन ते नृत्य होय.” भावप्रकाशकाराने तसे म्हटलेि आहे–“नाट्य्यापारात 
वाणिक, आंणगक व साणववक अणभनयानंी भावािंा अणभनय करायिा असतो; (आणि) वाणिक, आंणगक, 
साणववक व आहायग या िारी अणभनयानंी णमळून रसािा (आणवष्ट्कार) अणभनयाद्वारे करायिा असतो” 

नृत्य हे मागग या नावाने (नृत्यजािकारातं) प्रणसद्ध आहे. 
आता नृत्तािे लक्षि देत आहे– 
पि नृत्त हे लक्त अगंाचं्या हालािालींच्या स्वरूपािे असते. आंणगक इत्यादी िारी प्रकारिे 

अणभनय त्यात नसतात. आंणगक अणभनयात अगं, प्रत्यंग व उपागं यािंा जो प्रकार साणंगतला आहे त्या 
प्रकारानुसार लक्त अवयवाचं्या हालिाली असिारे ते (नतगन) नृत्तजािकार नृत्त म्हिून जाितात. येथे 
‘तु’ (म्हिजे पि) हा शब्द नाट्य व नृत्य यापेंक्षा नृत्तािे स्वरूप वेगळे असल्यािे प्रकाणशत करतो. 
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आता नृत्य व नृत्त यािें अवातंर भेद दाखवीत आहे– 
नृत्य व नृत्त ही दोन्द्ही प्रत्येकी दोन प्रकारिी होत. (ते दोन प्रकार ताडंव व लास्य हे आहेत.) 

मद्रक इत्यादींमध्ये विगमान इत्यादी गीते साणंगतली आहेत; ती तेथे पाहावी. ‘त्या त्या धु्रवेने युक्त’ यातंील 
‘ती ती धु्रवा’ म्हिजे प्रावेणशकी इत्यादी होय. प्रावेणशकी इत्यादी धु्रवा भरत नाट्यशास्त्रातील धु्रवाध्यायात 
पाहा्या. [पाहा–नाट्यशास्त्र, (बडोदा आवृणत्त) भाग ४, अध्याय ३२.] ‘करिे’ म्हिजे तलपुष्ट्पपुट इत्यादी 
जी पुढे साणंगतली गेली आहेत ती नृत्तकरिे होत; त्स्थरहस्त इत्यादी अगंहार होत. ‘करिे व अगंहार यानंी 
मुख्यतिः प्रवृत्त होिारे’ यातील ‘मुख्यतिः’ या सागंण्यावरून क्वणित करिे व अगंहार यािंा क्रम सोडूनही 
असा अथग घ्यायिा. उद्धत प्रयोग पुष्ट्कळपिे असिे हे ताडंवािे असािरि म्हिजे णवशेष लक्षि होय. 
बाकीच्या लक्षिाच्या भागात असािारिपिा संभवत नाही. ‘तंडूने साणंगतलेले’ हे ताडंव शब्दाच्या प्रवृत्तीिे 
(म्हिजे भाषेतील वापरािे) कारि साणंगतले आहे. ‘लास्य’ं … इत्यादीने लास्यािे असािारि लक्षि 
सागंत आहे. (२६ ते ३०) 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

विगमानासाणरतादै्यगीतैस्तत्तद्धु्रवायुत् । 
करिैरर्ङ्हारैश्च प्रािान्द्येन प्रवर्ततत् ॥ २९ ॥ 
तण्डूक्त्तमुद्धतप्रायप्रयोगं ताण्डवं मत् । 
लास्य ंतु सुकुमारारं्ङ् मकरध्वजविगन् ॥ ३० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वधयमान, आसाचरत इत्यादी गीताांनी (य क्त असिारे) त्या त्या ध्र वनेे य क्त (आचि) करिे व अांगहार 

याांनी म ख्यपिे प्रवृत्त होिारे (२९) (तसेि) उद्धतप्रि र प्रयोग असिारे असे तण्डूने साांचगतलेले ताांडव 
मानले आहे. आचि लास्य हे नाजूक अशा अवयवाांच्या (हालिालींनी य क्त असिारे) व मदनवधयक (मानले 
आहे). (३०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

णवषमं णवकटं लत्घ्वत्येतदे्भदत्रय ंणवदुिः । 
नृत्तस्य तत्र णवषमं स्याद्रजु्जभ्रमिाणदक् [‘रज्ज भ्रमिाचदकां ’ या ऐवजी आनन्दाश्रम आवृत्तीत आचि स धाकरटीकेत 
‘ऋज भ्रमिाचदकां ’ असे चमळते. (अड यार आ. भा. ४, पृ. १४) त्यािा अथय ‘सरळ भ्रमि इत्यादी असिारे’ असा होईल. पि तो अथय 
‘चवषम’ या स्वरूपाला ज ळिारा नाही.] ॥ ३१ ॥ 
णवरूपवेषावयव्यापारं णवकटं मत् । 
उपेतं करिैरल्पैरणञ्चतादै्यलगघु स्मृत् ॥ ३२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चवषम, चवकट व लघ  असे नृत्तािे तीन प्रकार (इतर नृत्तज्ञ) जाितात. त्याांतील दोरीवरून चर्फरिे 

इत्यादी चवषम (प्रकारिे) होय. (३१) चवपरीत वषे व अवयवाांच्या हालिाली असिारे चवकट मानले आहे. 
अांचित इत्यादी थोड्या करिाांनी य क्त असिारे लघ  म्हटले आहे. (३२) 

---------------------------------------------------------------------------
------ 

क. प्रसगंप्राप्त म्हिून नृत्तािेि दुसरे तीन प्रकार सागंत आहे– णक्रयेिे वैणित्र्य नसल्याने अणंित 
इत्यादी नृत्यािी करिे अल्प स्वरूपािी होतात. (३१, ३२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नाटकत्स्थतवाक्याथगपदाथाणभनयात्मक् । 
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तदाद्यभरेतेनोक्त्त ं[‘तदाद्यभरतेनोक्त’ याला चभन्न असा पाठ ‘तन्नाट्यां भरतेनोक्तां’ हा सांगीतरत्नाकराच्या आनांदाश्रम आवतृ्तीत 
पृष् ६३० वरील ४ या तळटीपेत चदला आहे. पि प ढील श्लोकात आरांभीि ‘नाट्य’ हा शब्द असल्याने या पाठाने प नरुस्क्त झालेली 
आढळते. ‘तदाद्यां भरतेनोक्तां’ असा पाठ घेतल्यास प नरुस्क्त न होता योग्य अथय चमळतो.] रसभावसमत्न्द्वत् ॥ ३३ ॥ 
नाटं्य तन्नाटकेष्ट्वेवोपयुक्त्त ंतद्गतानतिः । 
णवहाय त्रीनणभनयानाणर्ङ्कोऽत्राणभिीयते ॥ ३४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नाटकातील वाक्याथांिा ब शब्दाथांिा अचभनय या स्वरूपािे रस आचि भाव याांनी य क्त असिारे 

असे ते नाट्य आद्यभरताने साांचगतले आहे. ते नाटकाांति र्फक्त उपयोगी असते. म्हिून तीन अचभनय 
(म्हिजे वाचिक, साचत्त्वक व आहायय हे) सोडून आांचगक अचभनय येथे साांचगतला जात आहे. (३३, ३४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

येथे नृत्तामध्ये उपयोगी असिाऱ्या आंणगक अणभनयािे स्वरूप णवस्ताराने दाखणविारा गं्रथकार 
केवळ नाटक इत्यादींमध्येि उपयोगी असिाऱ्या व नृत्तात उपयोगी नसिाऱ्या वाणिक इत्यादी ( तीन) 
अणभनयािंा णवस्तार न करण्यामागील कारि दाखवीत आहे. वाक्याथाणभनय म्हिजे रसाणभनय व 
पदाथाणभनय म्हिजे भावाणभनय होय. येथे नाटक हा शब्द प्रकरि इत्यादी इतर नाट्यप्रकारािंाही 
णनदशगक आहे. म्हिून ‘नाटकातंि’ यािा अथग ‘नाटक इत्यादींमध्येि’ असा जािावा. त्यासंबंिीिे अणभनय 
म्हिजे वाणिक, साणववक व आहायग हे तीन. (३३, ३४) 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

तस्य शाखाङु्करो [नाट्यशास्त्राच्या आठव्या अध्यायात (बडोदा आवृचत्त भा. २, पृ. ३) या अचभनयािे शाखा, अांक र व नृत्त असे तीन 
घटकप्रकार साांचगतले आहेत. आांचगक अचभनय म्हिजे शाखा होय; सूचित करिारा अचभनय म्हिजे अांक र होय; आचि अांगहाराांनी 
चनष्ट्पन्न होिारे व करिाांवर आधारलेले ते नृत्त होय. पि प ढे सामान्य अचभनयात (बडोदा आ. भा. ३, पृ. १७०–१७१) सूचित करिाऱ्या 
अचभनयािे सूिा व अांक र असे दोन भेद साांचगतले आहेत. सूिा या प्रकारात वाक्यािा अथय प्रथम अचभनयाने सूचित करून मग वाक्य 
उच्चारले जाते. अांक रात आपल्या मनातील शब्द (म्हिून) कौशल्यपूिय रीतीने नट त्याांिा अचभनय करतो. अचभनवग प्ताांनी अांक राच्या 
उदाहरिासाठी रत्नावली नाचटकेच्या पचहल्या अांकातला सागचरकेिा अचभनय चदला आहे. ‘मीही र्फ ले गोळा करून मदनािी पूजा 
करीन’ असे म्हिून सागचरका र्फ ले गोळा करण्यािा अचभनय करते. सागचरकेिा र्फ ले गोळा करण्यािा अचभनय हा एखाद्या तपस्व्याने 
केलेल्या र्फ ले गोळा करण्याच्या अचभनयापेिा चनचित वगेळा असिार. अांक र या प्रकारच्या अचभनयातील वैचशष्ट्ट्य या प्रकारे 
अचभनवग प्ताांनी स्पष्ट केले आहे. शाङ गयदेवाने सूिा ऐवजी सूिी शब्द चदला आहे व सूिीमध्ये भाषिाच्या पूवी हस्ताचभनय योजलेला 
असतो व अांक रात भाषिानांतर तो योजलेला असतो असा दोन्हींतला र्फरक साांचगतला आहे. शाखा म्हिजे आांचगक अचभनय एवढेि 
भरताने म्हटले आहे. सौंदययपूिय हस्तव्यापार म्हिजे शाखा असे शाङ गयदेवाने साांचगतले आहे. आांचगक अचभनयात हस्ताचभनयािे चकती 
प्राधान्य असते हे शाङ गयदेवाने चदलेल्या शाखेच्या स्वरूपावरून चदसून येते.] नृत्त ंप्रिानं णत्रतय ंमत् । 
तत्र शाखेणत णवख्याता णवणित्रा करवतगना ॥ ३५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
त्यािे शाखा, अांक र व नृत्त हे तीन (भेद) म ख्य मानले आहेत. त्याांतील शाखा ही चवचवध, स ांदर 

हस्तव्यापार म्हिून प्रचसद्ध आहे. (३५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आंणगक अणभनयािे भेद दाखवीत आहे– 
आंणगक अणभनयात साणंगतलेल्या इतर अगंाचं्या पेक्षा शाखा इत्यादींिे मुख्यत्व असते असा अथग. 
नृत्तािे लक्षि पूवी णदलेले असता पुन्द्हा लक्षि कशासाठी णदले आहे असे म्हटल्यास सागंतो की 

पूवी सवग अणभनयानंी रणहत, आंणगक अणभनयाच्या प्रकाराने प्रवृत्त होिारे, अवयवाचं्या लक्त हालिाली 
असिारे ते नृत्त असे म्हटले आहे. पि आता येथे आंणगक अणभनय आंणगक स्वरूपािा असल्याने त्यामध्ये 
प्रयुक्त होिारे करिे व अगंहार यानंी णनष्ट्पन्न होिारे ते नृत्त म्हटले आहे. असा (दोन्द्हींतला) लरक 
जािावा. (३५ ते ३७) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
अङु्करो भूतवाक्याथगमुपजी्य प्रवर्तततिः । 
वतगना सा भवेत्सूिी भाणववाक्योपजीवनात् ॥ ३६ ॥ 
करिैरर्ङ्हारैश्च साणितं नृत्तमुच्यते । 
नात्रोपयोणगनौ सूच्यङु्करावुक्तौ प्रसर्ङ्तिः ॥ ३७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
म्हिून झालेल्या वाक्याथािा आश्रय घेऊन अांक र प्रवृत्त होतो. प ढे म्हिावयाच्या वाक्याथािा 

आश्रय घेऊन केला जािारा हस्ताचभनय सूिी होय. (३६) 
करिे व अांगहार याांनी चनष्ट्पन्न होिारे ते नृत्त म्हटले आहे. येथे सूिी व अांक र उपयोगािे नाहीत. 

प्रसांगप्राप्त म्हिनू ते साांचगतले आहेत. (३७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अर्ङ्ान्द्यत्र णशरो हस्तौ वक्षिः पार्श्वे कटीतट् । 
पादाणवणत षडुक्त्ताणन स्कन्द्िावप्यपरे जगुिः ॥ ३८ ॥ 
प्रत्यर्ङ्ाणन पुनग्रीवा बाहू पृि ंतथोदर् । 
ऊरू जङ घे षणडत्याहुरपरे मणिबन्द्िकौ ॥ ३९ ॥ 
जानुनी भूषिानीणत [‘भषूिाचन’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. १६) व आनांदाश्रम (पृ. ६३१) आवृत्तीत आहे. सांगीतदपयिात 
रत्नाकर उद्धतृ केला आहे. (पृ. १९८) तेथेही हाि पाठ चमळतो. अचभनयदपयिात (पृ. ८७) दोन मनगटे, दोन ग डघे व दोन कोपर अशी 
ही तीन अचधक प्रत्यांगे चदली आहेत. यावरून चतसरे अचधक म्हिून साांचगतले गेलेले प्रत्यांग ‘भषूिे’ असे जे शाङ गयदेवाने चदले आहे 
त्याऐवजी ते ‘दोन कोपर’ असेही नृत्तजािकाराांत माहीत होते असे कळून येते. प्रत्यांगाच्या अथाच्या दृष्टीने ‘कोपर’ हे प्रत्यांग मानिे 
उचित वाटते. मस्तकातील बारा उपाांगे साांगून मग इतर अांगाांतील पाि उपाांगे टािा, घोटे इत्यादी चदली आहेत. ही पाि उपाांगे हात व 
पाय याांतील यथासांभव आहेत. त्याम ळे ४१ व्या श्लोकातील ‘अङ गान्तरेष ’ या शब्दािे स्पष्टीकरि देताना ‘मस्तक सोडून कर व िरि 
याांमधील’ असे चववरि कलाचनचधटीकेत अपेचित आहे. अड्यार (भाग. ४, पृ. १५) व आनांदाश्रम (पृ. ६३२) दोन्ही आवृत्तींत ‘करियोः’ 
असा शब्द आहे. तो ‘करिरियोः’ असा पाचहजे. स धाकरटींकेत ‘करिरियोः’ असे म्हटलेि आहे (अड्यार आ. भा. ४, पृ. १७).] 
त्रयमत्राणिकं जगुिः । 
दृणष्टभ्रूपटताराश्च कपोलौ नाणसकाणनलिः ॥ ४० ॥ 
अिरो दशना णजह्वा णिबुकं वदनं तथा । 
उपार्ङ्ाणन द्वादशेणत णशरस्यर्ङ्ान्द्तरेषु तु ॥ ४१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
यात मस्तक, दोन हात, छाती, दोन बाजू, कमर व दोन पाय ही सहा अांगे म्हिून साांचगतली आहेत. 

द सऱ्या (आिायांनी) दोन खाांदेही (अांग म्हिून) साांचगतले आहेत. (३८) 
आचि मान, दोन बाहू, पाठ तसेि पोट, दोन माांड्या व दोन टाांगाां ही सहा प्रत्यांगे म्हिनू साांचगतली 

आहेत. द सऱ्या आिायांनी याांत दोन मनगटे, (३९) दोन ग डघे व भषूिे ही तीन अचधक साांचगतली आहेत. 
दृचष्ट, भ वया, पापण्या व (डोळयाांतली) ब ब ळे, दोन गाल, नाक, वाय , (४०) खालिा ओठ, दात, जीभ, 
हन वटी तसेि तोंड ही बारा उपाांगे मस्तकाच्या बाबतीतली (होत) आचि इतर अांगाांच्या मध्ये (४१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. या नृत्ताध्यायातील संग्राह्य णवषयािंा णनदेश अनुक्रमाने करीत आहे. ‘अङ गान्द्तरेषु’ म्हिजे 
‘इतर अगंामंध्ये’ यािा अथग मस्तक सोडून हात व पाय यातं असा घ्यायिा. टािा, घोटे, हातािंी बोटे, 
पायािंी बोटे व पायािें तळवे ही पाि उपागें जािावी. ‘तथा अङ गुल्यिः करयोिः पादयोस्तले’ या णनदेशात 
हातािंी बोटे असे योजावे. तळ्याचं्याबाबतीत मात्र त्या शब्दाला लागून असलेल्या पायािंीि योजना 
करावी. ‘हातािें तळवे’ असा त्यािंा णनदेश करिप्रिारािा भेद या स्वरूपाने पुढे सांणगतला जायिा आहे. 
रेिकािंा प्रयोग अगंहारािंा भाग म्हिूनि होतो वेगळेपिाने नाही हे प्रकाणशत करण्यासाठी सरेिक, 
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(रेिकासंणहत) अगंहार असा रेिकािंा णनदेश अगंहारािे णवशेषि म्हिून केलेला असल्यािे जािाव.े 
त्यािप्रमािे ‘सप्रणविार न्द्याय’ यातही प्रणविार न्द्यायािें अगं असल्यािे जािावे. (३८–४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पात्ष्ट्िगगुल्लौ तथाङ गुल्यिः करयोिः पादयोस्तले । 
मुखरागश्च करयोिः प्रिारािः करिाणन ि ॥ ४२ ॥ 
कमाणि पाणिके्षत्राणि करिाणन णद्विा ततिः । 
शुद्धान्द्युत्प्लुणतपूवाणि िार्ङ्हारािः सेरिकािः ॥ ४३ ॥ 
िायगिः शुद्धाश्च देशीस्थािः स्थानकान्द्यथ वृत्तयिः । 
न्द्यायािः सप्रणविाराश्च मण्डलान्द्यणखलान्द्यणप ॥ ४४ ॥ 
लास्यार्ङ्ाणन ततो रेखा श्रमिः पात्रस्य लक्षि् । 
गुिदोषा मण्डनं ि तपस्योपाध्यायलक्षि् ॥ ४५ ॥ 
संप्रदाया गुिा दोषास्तस्य शुद्धा ि पद्धणतिः । 
गौण्डल्याश्च णवणििः सम्यग्लक्ष्म पेरणिनस्ततिः ॥ ४६ ॥ 
तत्पद्धणतरथािायो नटनतगकलक्षि् । 
वैताणलकश्चारिश्च कोह्लाणटकसभासदिः ॥ ४७ ॥ 
सभापणतिः सभायाश्च णनवेशो रसलक्षि् । 
भावलक्षिणमत्यत्स्मन्नध्याये ब्रूमहे क्रमात् ॥ ४८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
टािा, घोटे, तसेि हातापायाांिी बोटे व पायाांिे तळव े(ही उपाांगे होत). म खराग, दोन्ही हाताांिे 

प्रिार व करिे, (४२) त्याांिी कामे, हस्तिेते्र, मग श द्ध व उत्प्ल चत (करिे) अशी दोन प्रकारिी करिे, 
रेिकाांसह अांगहार, (४३) श द्ध व देशी िारी, स्थानके नांतर वृत्ती, प्रचविाराांसह न्याय आचि सवय मांडले, 
(४४) लास्याांगे, मग रेखा, श्रम, पात्रािे लिि, (त्यािे) ग िदोष, भषूिे, त्याच्या उपाध्यायािे (म्हिजे 
ग रूिे) लिि, (४५) सांप्रदाय, त्यािे ग ि व दोष, श द्ध पद्धचत, गौंडलीिा चवचध, पेरिीिे स योग्य लिि, 
नांतर (४६) त्यािी पद्धचत, मग आिायय, नट आचि नतयक याांिे लिि, वैताचलक, िारि, कोह्लाचटक, 
सभासद, (४७) सभापचत, सभेिी रिना, रसलिि, आचि भावलिि हे (सवय) या अध्यायात आम्ही क्रमाने 
साांगत आहो. (४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अथ णशरोभेदािः — 
िुतं णविुतमािूतमविूतं ि कत्म्पत् । 
आकत्म्पतोद्वाणहते ि पणरवाणहतमणञ्चत् ॥ ४९ ॥ 
णनहणञ्चतं परावृत्तमुत्त्क्षप्तािोमुखे तथा । 
लोणलतं िेणत णवजे्ञय ंितुदगशणविं [नाट्यशास्त्रात (बडोदा आ. भा. २, पृ. ३) मस्तकाच्या अचभनयािे तेरा प्रकार चदले आहेत. 
त्याांत शाङ गयदेवाने चदलेला उिाचहत हा प्रकार नाही. उिाचहत हे चवशषेि आधूताच्या लििात (पान ५) आले आहे. पान ६ वर कां सात 
प्राकृत यािे लिि चदले आहे. ते सम याच्या लििाशी ज ळते.] णशरिः ॥ ५० ॥ 
णतयग् नतोन्नतं स्कन्द्िानतमाराणत्रकं सम् । 
पार्श्वाणभमुखणमत्यन्द्यान् भेदान्द्पञ्चापरे जगुिः ॥ ५१ ॥ 
पयायेि शनैत्स्तयगग्गतमुक्त्त ंिुतं णशरिः । 
शून्द्यस्थानत्स्थतस्यवै [भरताने ‘शून्ये’ असे म्हटले आहे. (बडोदा आ. भा. २, पृ. ४) शून्य यािा चनजयनस्थान असा अथय होत 
असल्याने शार्ड्यदेवाने ‘शून्य स्थानी असलेल्याच्या बाबतीत’ असा ध तािा एक उपयोग चदला असावा. अचभनयदपयिात (पृ. ८८) ‘ते नाही’ 
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असे म्हिण्यात, असा एक उपयोग चदला आहे. हाि उपयोग मानसोल्लासातही (भाग ३, प.ृ १२२) चदला आहे. शून्य म्हिजे चरक्त अथात 
मोकळे अशा अथाने ‘न अस्स्त’ हा उपयोग चदलेला चदसतो.] पार्श्वगदेशावलोकने ॥ ५२ ॥ 
अनार्श्वासे णवस्मये ि णवषादेऽनीत्प्सते तथा । 
प्रणतषेिे ि तस्योक्त्तिः प्रयोगो भरताणदणभिः ॥ ५३ ॥ 

इणत िुत् (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
आता मस्तकप्रकार– 

ध त, चवध त, आधूत, अवधूत, कां चपत, आकां चपत, उिाचहत, पचरवाचहत, अांचित, (४९) चनहचञ्चत, 
परावृत्त, उस्त्िप्त, तसेि अधोम ख आचि लोचलत असे मस्तक (म्हिजे मस्तकािे अचभनय) िौदा प्रकारिे 
जािाव.े (५०) 

द सऱ्या (आिायांनी) चतययङ्नतोन्नत, स्कां धानत, आराचत्रक, सम व पाश्वाचभम ख असे इतर पाि 
प्रकार साांचगतले आहेत. (५१) 

क्रमाने (डाव्या व उजव्या बाजूला) हळू, आडव ेहलवले जािारे मस्तक ध त म्हटले आहे. त्यािा 
प्रयोग, चनजयन स्थानी असलेल्याि प रुषाच्या बाबतीत, (दोन्ही) बाजूांना पाहिे यामध्ये (५२) आश्वासन 
द्यायिे नसताना, चवस्मयात, चवषादात, अचनच्छेत तसेि चनषेधात भरत इत्यादींनी साांचगतला आहे. (५३) 

हे ध त होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. त्यातंील अगंापैंकी प्रथम णनदेणशलेल्या मस्तकािे भेद सागंत आहे. (४९–५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दु्रतगत्या तदेव स्याणद्विुतं तत्प्रिक्षते । 
शीताते ज्वणरते भीते सद्यिः पीतासवे तथा ॥ ५४ ॥ 

इणत णविुत् (२) 
आिूतं तु सकृणत्तयगगूध्वानीतं णशरो मत् । 
गवेि स्वाङ गवीक्षाया ंपार्श्वगस्थोध्वगणनरीक्षिे ॥ ५५ ॥ 
शक्तोत्न्द्वत्यणभमाने [आनांदाश्रम आवृत्तीत (पा. ६३३) ‘शक्तोऽस्स्म’ (म्हिजे ‘मी समथय आहे’) असा पाठ चदला आहे. अथयदृष्ट्ट्या 
या पाठाने र्फारसा र्फरक पडत नाही.] ि प्रयोगस्तस्य कीर्तततिः । 

इत्यािूत्(३) 
यदििः सकृदानीतमविूतं तदुच्यते ॥ ५६ ॥ 
त्स्थत्यथे [आनांदाश्रम आवृत्तीत (पा. ६३३) ‘स्स्थत्याऽधयदेशचनदेश’े असा पाठ आहे. त्यािा अथय ‘उभ्याने अध्या प्रदेशािा चनदेश 
करण्यात’ असा होऊ शकेल. पि एवढ्यावरून अथािी स्पष्टता होत नाही. ‘स्स्थत्यथे देशचनदेश’े असा पाठ याि पानावरील तळटीपेत 
चदला आहे. तसाि ‘स्स्थत्यधयदेशचनदेश’े असा द सरा पाठही याि तळटीपेत चदला आहे. यानेही अथयबोध नीट होत नाहीि. ‘अधोम ख’ 
मस्तकाच्या उपयोगात अचभनयदपयिात (पा. ८८) ‘अधःस्स्थताथयचनदेश’े म्हिजे ‘खाली असलेल्या गोष्टीिा चनदेश करण्यात’ असा एक 
उपयोग चदला आहे. अथात येथे अथय स्पष्ट आहे. ‘स्स्थचत म्हिजे प्रचतष्ा याबाबतीत’ असे स्पष्टीकरि स धाकरटीकेत चमळते. त्या दृष्टीने 
भाषाांतर केले आहे.] देशणनदेशे संज्ञावाहनयोरणप । 
आलापे ि प्रयोक्त्त्यणमदमाहुमगनीणषििः ॥ ५७ ॥ 

इत्यविूत् (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तेि जलद गतीने योजले असता त्याला चवध त म्हितात. थांडीने व्याक ळ झाला असता, तापात, 
भ्याला असता तसेि न कतेि मद्यपान केले असता (त्यािा प्रयोग साांचगतला आहे). (५४) 

हे चवध त होय. (२) 
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एकवार चतरके वर केलेले मस्तक आधूत मानले आहे. गवाने स्वतःच्या अांगाांिे चनरीिि करण्यात, 
बाजूला असिाऱ्याच्या बाबतीत वर पाहताना, (५५) व ‘मी खरोखर समथय आहे’ असा अचभमान दाखवताना 
त्यािा प्रयोग साांचगतला आहे. 

हे आधूत होय. (३) 
 

जे एकवार खाली आिलेले (मस्तक) ते अवधूत म्हटले आहे. (५६) स्स्थचत (म्हिजे स्स्थरता) या 
बाबतीत, देशािा चनदेश करण्यात, आचि सांज्ञा (म्हिजे खूि) करण्यामध्ये, आवाहन करताना व बोलताना 
हे योजाव ेअसे चविानाांनी साांचगतले आहे. (५७) 

हे अवधूत होय. (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. णनर्तदष्ट केल्यानुसार णवणनयोगासह लक्षिे सागंत आहे–गूढाथग सुिणविारी णक्रया संज्ञा म्हटली 
जाते. (५७) हाि अथग संज्ञा व उपदेश यातंही जािावा. (६०) वल्लभािे अनुकरि (६२) म्हिजे लीला 
होय. ‘णप्रयकरािे अनुकरि म्हिजे लीला’ असे म्हटले आहे. रोग किता इत्यादी णवषयक जे हाताने हनुवटी 
िारि करिे त्यात अणंित मस्तक योजावे. (६४) स्वरूपाने वेगवेगळे असलेले जे मस्तकाणभनयािे प्रकार 
त्यातं ज्या ज्या बाबतीत णवणनयोगािा सारखेपिा णदसून येतो तेथे णवकल्प म्हिजे पयाय जािून योग्य अशा 
एकािा प्रयोग करावा. (५२ ते ७७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बहुशो दु्रतमूध्वाििः कम्पनात्कत्म्पतं णशरिः । 
ज्ञानेऽभ्युपगमे रोषे णवतके तजगने तथा ॥ ५८ ॥ 
त्वणरतप्रश्नवाक्ये ि प्रयोक्त्त्यणमदं णशरिः । 

इणत कत्म्पत् (५) 
आकत्म्पतं तदेव स्याद् णद्विः प्रयुक्त्त ंशनैयगणद ॥ ५९ ॥ 
एतत्पौरस्त्यणनदेशे प्रश्ने संज्ञोपदेशयोिः । 
आवाहने स्वणित्तस्थकथने ि प्रयुज्यते ॥ ६० ॥ 

इत्याकत्म्पत् (६) 
सकृदूध्वं णशरो नीतमुद्वाणहतमुदीणरत् । 
शक्त्तोऽहणमणत कायोऽत्स्मन्नणभमाने प्रयुज्यते ॥ ६१ ॥ 

इत्युद्वाणहत् (७) 
पणरमण्डणलताकारभ्राणमतं पणरवाणहत् । 
लज्जाभरोद्भवे माने वल्लभानुकृतौ तथा ॥ ६२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अनेकवार वर व खाली जलद हलवले असता ते कां चपत मस्तक होय. ज्ञान, स्वीकार, रोष, चवतकय  

(म्हिजे सांशय) तसेि खरडपट्ी काढिे अथवा धमकाविी देिे (५८) आचि त्वचरत केलेले प्रश्नवाक्य यात 
हे मस्तक योजाव.े 

हे कां चपत होय. (५) 
 

तेि (म्हिजे कां चपति) जर सावकाशपिे दोनदा योजले तर आकां चपत होय. (५९) हे पूवेकडे 
असलेल्यािा चनदेश, प्रश्न, खूि, उपदेश, आवाहन आचि स्वतःच्या मनातली गोष्ट साांगिे याांत योजले 
जाते. (६०) 
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हे आकां चपत होय. (६) 
 

एकवार मस्तक वर नेले असता ते उिाचहत म्हटले आहे. ‘या कामासाठी मी समथय आहे’ असा 
अचभमान दाखवण्यात ते योजले जाते. (६१) 

हे उिाचहत होय. (७) 
 

सभोवार गोलाकार चर्फरवलेले (मस्तक) पचरवाचहत (होय.) खूप लज्जा उत्पन्न झाली असता, 
मानामध्ये, तसेि चप्रयकरािे अन करि करण्यात, (६२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
णवस्मये ि त्स्मते हषामषगयोरनुमोदने । 
णविारे ि णविारज्ञा: कायगमाहुणरदं णशरिः ॥ ६३ ॥ 

इणत पणरवाणहत् (८) 
णशरिः स्यादणञ्चतं ककणित्पार्श्वगतो नतकंिर् । 
रुत्क्िन्द्तामोहमूच्छासु तत्कायं हनुिारिे ॥ ६४ ॥ 

इत्यणञ्चत् (९) 
उत्त्क्षप्तबाहुणशरसं मग्नग्रीवं णनहणञ्चत् । 
णवलासे लणलते गवे णबब्बोके णकलणकणञ्चते ॥ ६५ ॥ 
मोट्टाणयते कुट्टणमते माने स्तभ्मे ि तद्भवेत् । 
णवलासो गमनाणदिः स्याच्चषे्टाणिष्टार्ङ्या कृता ॥ ६६ ॥ 
कान्द्तायािः सुकुमारार्ङ्ोपार्ङ्त्वं लणलतं णवदुिः । 
णबब्बोकत्स्त्वष्टलाभेन जाताद्गवादनादरिः ॥ ६७ ॥ 
हषाद्रोदनहास्याणद प्रोच्यते णकलणकणञ्चत् । 
मोट्टाणयतं [स धाकरटीकेत मोट्ाचयतािे स्पष्टीकरि ‘चप्रयकरािे ग ि ऐकिे, त्याला पाहिे, त्याच्या पायािी िाहूल ऐकिे इत्यादीं-
मधली तन्मयता’ असे चदले आहे.] णप्रयकथादृष्ट्ट्यादौ तन्द्मयात्मता ॥ ६८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चवस्मयात, स्स्मतामध्ये, हषय व अमषय (म्हिजे क्रोध) याांत, अन मोदनात, आचि चविारात हे मस्तक 

योजाव ेअसे चववकेी लोक साांगतात. (६३) 
हे पचरवाचहत होय. (८) 

 
बाजूला मान थोडी वाकलेले असे मस्तक अांचित (होय). रोग, सिता, मोह (म्हिजे सांभ्रम) आचि 

मूच्छा याांत हन वटी (हाताने) धारि करण्यामध्ये ते योजाव.े (६४) 
हे अांचित होय. (९) 

 
खाांदे वर उिललेले (तसेि) बसलेली मान असलेले चनहांचित (होय). ते चवलास, लचलत, गवय, 

चबब्बोक, चकलसकचित, (६५) मोट्ाचयत, क ट्चमत, मान व स्तांभ याांत (योजायिे) असते. स डौल बाांध्याच्या 
(रमिीने) केलेल्या जािे इत्यादी (हालिाली) म्हिजे चवलास होय. (६६) चप्रय रमिीिे नाजूक अांगे व 
उपाांगे असलेले स्वरूप लचलत म्हिनू जाितात. इष्ट गोष्ट चमळाल्याने आलेल्या गवाम ळे उत्पन्न होिारा 
अनादर चबब्बोक होय. (६७) 
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आनांदाने रडिे व हसिे इत्यादी चकलसकचित म्हटले जाते. चप्रयकराच्या बद्दलच्या गोष्टी (ऐकिे), 
त्याला पाहिे इत्यादींमधली तन्मय अवस्था मोट्ाचयत होय. (६८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

केशाणदग्रहजे हष ेदुिःखवदे्वदनं तु यत् । 
तत्स्यात्कुदृणमतं मानो रोषिः प्रियसंभविः ॥ ६९ ॥ 
स्यात्त ुणनत्ष्ट्क्रयता स्तम्भो नवोढाणप्रयसर्ङ्मे । 

इणत णनहणञ्चत् (१०) 
परा्मुखीकृतं शीषं परावृत्तमुदाहृत् ॥ ७० ॥ 
तत्कायं कोपलज्जाणदकृते वक्त्रापसारिे । 
परावृत्तानुकरिे पृितिः पे्रक्षिे तया ॥ ७१ ॥ 

इणत परावृत्त् (११) 
ऊध्वगवक्तं्र णशरो जे्ञयमुत्त्क्षप्तं तत्प्रयुज्यते । 
दशगने तुङगवस्तूना ंिन्द्द्राणद्योमगाणमना् ॥ ७२ ॥ 

इत्युत्त्क्षप्त्(१२) 
लज्जादुिःखप्रिामेषु स्यादन्द्वथगमिोमुख् । 

इत्यिोमुख् (१३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(चप्रयकराने) केस इत्यादी (हाताांत) घेतल्याने झालेल्या आनांदाच्या वळेी जी द ःख झाल्याप्रमािे 
जािीव (दाखविे) ती क ट्चमत होय. 
 

पे्रमापासून उत्पन्न झालेला रोष म्हिजे मान होय. (६९) 
 

नवचववाचहत (रमिीिी) चप्रयकराच्या सांगमाच्या वळेिी चनस्ष्ट्क्रयता म्हिजे स्तांभ होय. 
हे चनहांचित होय. (१०) 

 
मागे वळवलेले मस्तक परावृत्त म्हटले आहे. (७०) ते राग, लज्जा इत्यादींनी केलेल्या म ख दूर 

करण्यामध्ये, मागे वळलेल्यािे अन करि करताना तसेि मागे पाहताना योजाव.े (७१) 
हे परावृत्त होय. (११) 

 
तोंड वर उिलेले मस्तक उस्त्िप्त जािाव.े ते उांि (असिाऱ्या) वस्तू पाहताना (व) िांद्र इत्यादी 

आकाशगामी (ग्रह, निते्र इ.) पाहताना योजले जाते. (७२) 
हे उस्त्िप्त होय. (१२) 

 
अधोम ख हे (तोंड खाली वळलेले असे) नावाप्रमािे साथय होय. ते लज्जा, द ःख व प्रिाम याांत 

(योजाव)े. 
हे अधोम ख होय. (१३) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
णशरिः स्याल्लोणलतं सवगणदकै्किः णशणथललोिनैिः ॥ ७३ ॥ 
णनद्रागदग्रहावशेमदमूच्छासु तन्द्मत् । 
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इणत लोणलत् (१४) 
इणत भरतोक्तं ितुदगशणविं णशरिः । 
णतयग् नतोन्नकत प्राप्तं णशरत्स्तयग् नतोन्नत् ॥ ७४ ॥ 
णबब्बोकाणदषु कान्द्ताना ंतत्प्रयोगं प्रिक्षते । 

इणत णतयग् नतोन्नत् (१) 
स्कन्द्िानतं तदाख्यातं स्कन्द्िे यणन्नणहतं णशरिः ॥ ७५ ॥ 
तणन्नद्रामदमूच्छासु णिन्द्ताया ंतत्प्रयुज्यते । 

इणत स्कन्द्िानत् (२) 
स्कन्द्िे तु ककणिदाणिष्ट्य भ्रान्द्तमाराणत्रकं स्मृतम ॥ ७६ ॥ 
णवस्मये दृश्यते तच्च पराणभप्रायवेदने । 

इत्याराणत्रक् (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सवय चदशाांकडे वळिाऱ्या चशचथल नेत्राांनी य क्त मस्तक लोचलत होय. (७३) ते झोप, व्याचध, 
भतूचपशाि इत्यादींनी झपाटिे, मद (म्हिजे उन्माद) आचि मूच्छा याांत मानले आहे. 

हे लोचलत होय. (१४) 
 

हे भरताने साांचगतलेले िौदा प्रकारिे मस्तक होय. 
 

चतरके (ठेवनू) खाली वाकवलेले व वर उिललेले मस्तक चतगयङ्नतोन्नत होय. (७४) चप्रय 
रमिींच्या चबब्बोक इत्यादींत त्यािा प्रयोग (चविान) साांगतात. 

 
हे चतययङ्नतोन्नत होय. (१) 

 
खाांद्यावर ठेवलेले मस्तक स्कां धानत म्हटले आहे. (७५) ते चनद्रा, मद, मूच्छा (आचि) सिता याांत 

योजले जाते. 
 

हे स्कां धानत होय. (२) 
 

खाांद्याला थोडे चभडवनू गोल चर्फरवलेले (मस्तक) आराचत्रक म्हटले आहे. (७६) ते चवस्मयात व 
द सऱ्यािा अचभप्राय जािण्यात (योजलेले) चदसून येते. 

हे आराचत्रक होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वाभाणवकं समं शीषं स्वभावाणभनये मत् ॥ ७७ ॥ 
इणत सम् (४) 

पार्श्वाणभमुखमन्द्वथं पार्श्वगस्थस्यावलोकने 
इणत पार्श्वाणभमुख् (५) 
इणत पञ्च णशरिःप्रकारािः । 
इत्येकोनकवशणतणविं णशरिः ॥ 

हस्तभेदाना् उदे्दशिः – 
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पताकणिपताकोऽिगिन्द्द्राख्यिः कतगरीमुखिः ॥ ७८ ॥ 
अरालमुणष्टणशखरकणपत्थखटकामुखािः । 
शुकतुण्डश्च कारू्ङ्लिः पद्मकोशोऽलपल्लविः ॥ ७९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नैसर्तगक स्स्थतीतले सम मस्तक (होय). (ते) स्वाभाचवक अचभनयात मानले आहे. (७७) 

हे सम होय. (४) 
 

पाश्वाचभम ख (म्हिजे बाजूला वळलेले) हे नावाप्रमािे साथय (होय). (ते) बाजूला असिाऱ्यास 
पाहण्यामध्ये (योजले जाते). 

हे पाश्वाचभम ख होय. (५) 
हे पाि मस्तकाच्या अचभनयािे (आिखी) प्रकार होत. असे हे एकोिीस प्रकारिे मस्तक समाप्त. 

हस्तभेदाांिा चनदेश– 
 

पताक, चत्रपताक, अधयिांद्र या नावािा, कतयरीम ख, (७८) अराल, म चष्ट, चशखर, कचपत्थ, 
खटकाम ख, श कत ांड, काांगलू, पद्मकोश, अलपल्लव, (७९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता हस्तप्रकार सागंत आहे– 
अणभनेय म्हिजे अणभनयाला योग्य असिारा णवषय; त्यानुसार या पताक इत्यादी िोवीस असंयुत 

हस्तािें संयुत स्वरूपही इष्ट होय. (८२) उदा. पताक हस्तािा उपयोग सागंताना ‘योग्य असे 
एकमेकापासून दूर केलेले दोन्द्ही (पताक हस्त) एकमेकासंमोर योजावे.’ असे पुढे गं्रथकार सागंिार आहे; 
(िोक १०८). 

तसेि भरतानेही ितुरहस्तािा उपयोग देताना म्हटले आहे– 
“नेत्रसादृश्य, कमळाच्या पाकळीिा अणभनय, हणरिाच्या कानािा णनदेश हे संयुत केलेल्याि ितुर 

हस्ताने योजावे.” [नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. ४९, िोक ९६] 
याप्रमािे इतर हस्ताचं्या बाबतीतही जािाव.े पि तेरा संयुत हस्त व तीस नृत्तहस्त यातं दोन्द्ही 

हातानंी णनष्ट्पन्न होिे हा सारखेपिा असताना अजंणल इत्यादींिा णनदेश एकविनी केला आहे व ितुरश्र 
इत्यादींिा णद्वविनी केला आहे हे कसे? असे णविारल्यास सागंतो की अजंणल इत्यादींच्या बाबतीत ते 
अणभनयहस्त असल्याने त्यांिे अथगसूिकत्व णनणश्चत असते व ते संयुत नसतील तर अथगज्ञान करून देत 
नसल्याने संयुत आकारामुळे त्यािें एक हस्त हे स्वरूप असते. म्हिून त्यािंा एकविनी णनदेशि योग्य 
होय. ितुरश्र इत्यादींिा ते नृत्तहस्त असल्याने केवळ शोभा म्हिून उपयोग असल्यामुळे व तो एका 
(हस्तानेही) साध्य होत असल्याने प्रयोगात त्यािें प्रत्येकािे वेगवेगळे स्वातंत्र्य दाखणवण्यासाठी त्यािंा 
णद्वविनी णनदेशि योग्य होय. जरी याप्रमािे प्रत्येकी वेगवेगळे स्वातंत्र्य असले तरी ितुरश्र इत्यादी 
दोन्द्हींिे एकस्वरूप असलेले व ‘अरालखटकामुख’ इत्यादी दोन्द्हींिे णभन्न स्वरूप असलेले या सवांिी 
गिना एकहस्त म्हिून करिे हे, ते दोन्द्ही एकमेकाचं्या दृष्टीने णमळूनि उत्कृष्ट शोभा णनमाि करण्यास 
कारिीभूत होतात असे सागंण्यासाठी आहे म्हिून समजावे. 

पि नृत्त प्रस्तुत असता अणभनय-हस्तािंा णनदेश व लक्षि याचं्या परीके्षने काय लायदा? असे 
म्हटल्यास सागंतो–‘आंणगकात साणंगतल्याप्रमािे नृत्तजािकार नृत्त जाितात’ असे खरोखर म्हटले आहे. 
त्यािा अथग असा की आंणगक अणभनयात मस्तक, हस्त इत्यादींच्या भेदािंा अथगज्ञान करून देण्यात जो 
प्रकार साणंगतला तोि अथगज्ञानािा णवषय सोडून, नतगकाच्या इच्छेनुसार शोणभवंत होईल अशा तऱ्हेने ताल 
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व लय यानंा अनुसरून जर प्रयुक्त केला तर ते नृत्त होते. म्हिून येथे आंणगक अणभनयािा प्रकार आरंभी 
अवश्य सागंावा. यात आके्षप घेण्यासारखे काही नाही. आणि पुन्द्हा अणभनय प्रस्तुत असता नृत्तही त्याला 
उपकारक होते. आवेणष्टत इत्यादी (करिानंी) अणभनयािे अखंड स्वरूप दूर होऊन वाक्याथाच्या 
णवश्रातंीिा अनुभव उत्पन्न होतो. अणभनवगुप्तािायांनी भारतीय णववृतीत म्हटलेि आहे–“हे तेरा (संयुत 
हस्त) संयुत स्वरूप नसता त्याचं्या (अणभनयािा) णवषय जािवून देत नाहीत; असे म्हिून ‘आणि या 
अणभनय हस्तािें दोष झाकून टाकून एका वतगनात (म्हिजे ्यापारात) अनुपे्रवश केल्याने त्यािें 
अलातिक्रासारखे स्वरूप दाखवण्यासाठी, व सुकुमार आणि उद्धत स्वरूपाने एक वाक्याथग णवश्रात्न्द्त णसद्ध 
करण्यासाठी, वस्तूभूत म्हिून साणंगतलेल्या नृत्तािे स्वरूप विगन करण्यासाठी, तसेि ‘दोन िेटी (म्हिजे 
दासी) नाित (प्रवशे करतात)’ असे नृत्त इत्यादी णवषयात सूिी व अकुंर इत्यादींमध्ये उपयोग 
दाखवण्यासाठी नृत्त या शब्दाने णवशेष्ट्यािा णनदेश नृतहस्त इत्यादीने करत आहे.” 

[नाट्यशास्त्र (बडोदा), भा. २, पृ. २७] 
नृत्तहस्तानंा उदे्दशून (पुढे) त्यानंीि “संयुत व असंयुत स्वरूप असिारे हे एकेकटेही योजले 

जातात.” असे म्हटले आहे. [नाट्यशास्त्र (बडोदा), भा. २, पृ. २७] 
म्हिून अजंणल इत्यादींिे संयुत स्वरूपि लक्त होय. ितुरश्र इत्यादींिे मात्र उभयस्वरूप 

असल्याने हे सवग णनदोष होय. मग ितुरश्र इत्यादींच्या णनदेशात ‘कणरहस्त’ हाि लक्त एकविनी णनदेश 
कसा? असे म्हटल्यास त्याबद्दल गं्रथकार स्वतिःि त्यािा योग्यपिा सागंिार आहे एवढा खुलासा पुरे. हे 
(नृत्तहस्त) केवळ नृत्ताति उपयोगी होत असे काही (आिायांिे) मत आहे. दुसरे (आिायग) हे नृत्तहस्त 
शास्त्र व संप्रदाय यानंा अनुसरून अणभनयातही सागंतात. (७८ ते ९०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सूिीमुखिः सपगणशराश्चतुरो मृगशीषगकिः । 
हंसास्यो हंसपक्षश्च भ्रमरो मुकुलस्तथा ॥ ८० ॥ 
ऊिगनाभश्च संदंशस्ताम्रिूडोऽपरिः करिः । 
असंयुता [सांय त म्हिजे डावा व उजवा अशा दोन्ही हाताांनी चमळून होिारे अचभनय–हस्त; असांय त म्हिजे एकेकट्या हाताने होिारे 
अचभनय–हस्त. अथात दोन्ही हाताांनी तोि असांय त हस्त योजिे हेही अचभनयाच्या औचित्याला धरून योग्य ठरते. उदा. डावा व उजवा 
हे दोन्ही हात वेगवगेळे असे पताक योजिे.] मता हस्ताश्चतुणवशंणतणरत्यमी ॥ ८१ ॥ 
अणभनेयवशादेषा ंसंयतत्वमपीष्ट्यते । 
अञ्जणलश्च कपोताख्यिः ककग टिः स्वत्स्तकस्तथा ॥ ८२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
सूिीम ख, सपयचशर, ित र, मगृशीषयक, हांसास्य, हांसपि, भ्रमर तसेि म क ल (८०) ऊियनाभ, सांदांश 

व शवेटिा ताम्रिूड हस्त असे हे िोवीस असांय त हस्त मानलेले आहेत. (८१) 
 

अचभनय करावयाच्या चवषयान सार याांिे सांय त स्वरूपही इष्ट होय. 
 

अांजचल, कपोत या नावािा, ककय ट तसेि स्वस्स्तक, (८२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

डोलिः पुष्ट्पपुटोत्सर्ङ्ौ खटकाविगमानकिः । 
गजदन्द्तोऽवणहत्थश्च णनषिो मकरस्तथा ॥ ८३ ॥ 
विगमानशे्चणत हस्तािः संयुतािः स्युस्त्रयोदश । 
एतेऽणभनयहस्तािः स्युिः सप्तकत्रशन्द्मुनेमगतािः ॥ ८४ ॥ 
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ितुरश्रौ [‘कचरहस्त’ सोडून बाकीिे सवय नृत्तहस्त शाङ गयदेवाने चिविनी चदले आहेत. ते का यािे स्पष्टीकरि कचल्लनाथाने चवस्तृतपिे 
चदलेलेि आहे. मराठीत चिविन नसल्याने त्याांिी नावे भाषाांतरात एकविनी ठेवली आहेत. कचल्लनाथाच्या टीकेत अचभनवग प्ताांिे 
उद्धरि आले आहे. त्यात ‘अलातिक्र’ हे उदाहरि आले आहे. अलात म्हिजे कोलीत. ते गोल चर्फरवल्याने तेजािे अखांड वत यळ उत्पन्न 
झाल्यासारखे चदसते. अचभनयहस्ताांनी व नृत्तहस्ताांनी अचभनयािे असे अखांड स्वरूप चनमाि होत असल्याने ‘अलातिक्रासारखे स्वरूप’ 
असे ‘अलातिक्रप्रचतमता’ या शब्दाने साांचगतले आहे. अलातिक्रािा दृष्टाांत सांस्कृत वाङ्मयात प्रचसद्ध आहे.] तथोद् वृत्तौ हस्तौ 
तलमुखाणभिौ । 
स्वत्स्तकौ णवप्रकीिाख्यावरालखटकामुखौ ॥ ८५ ॥ 
आणवद्धवक्त्रौ सूच्यास्यौ रेणिताविगरेणितौ । 
णनतम्बौ पल्लवौ केशबन्द्िावृत्तानवणञ्चतौ ॥ ८६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
डोल, प ष्ट्पप ट, उत्सांग, खटाकवधयमानक, गजदांत, अवचहत्थ, चनषध तसेि मकर (८३) आचि 

वधयमान हे तेरा सांय त हस्त होत. हे सदतीस भरतम नींनी मानलेले अचभनय हस्त होत. (८४) ित रश्र तसेि 
उद वृत्त, तलम ख नावािा हस्त, स्वस्स्तक, चवप्रकीिय नावािा, अरालखटकाम ख, (८५) आचवद्धवक्त्र, 
सूच्यास्य, रेचित अधयरेचित, चनतांब, पल्लव, केशबांध, उत्तानवांचित, (८६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

लताख्यौ कणरहस्तश्च पक्षवणञ्चकाणभिौ । 
पक्षप्रद्योतकौ दण्डपक्षौ गरुडपक्षकौ ॥ ८७ ॥ 
ऊध्वगमण्डणलनौ हस्तौ पार्श्वगमण्डणलनावणप । 
उरोमण्डणलनौ स्यातामुरिःपार्श्वािगमण्डलौ ॥ ८८ ॥ 
मुणष्टकस्वत्स्तकावन्द्यौ नणलनीपद्मकोशकौ । 
अलपद्मावुल्बिौ ि लणलतौ वणलताणवणत ॥ ८९ ॥ 
नृत्तहस्ता मताकस्त्रशन्नृत्तमात्रोपयोणगनिः । 
एतानणभनयेऽप्याहुिः शास्त्रतिः संप्रदायतिः ॥ ९० ॥ 
लताख्यौ णह मुणनवगत्क्त्त नृत्ताणभनयगोिरौ । 
सूच्यन्द्तेऽन्द्ये साहियात्तनेाणभनयगोिरािः ॥ ९१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
लता नावािा, कचरहस्त, पिवांचितक नावािा, पिप्रद्योतक, दांडपि, गरुडपिक, (८७) 

ऊध्वयमांडली आचि पाश्वयमांडली, उरोमांडली, उरःपाश्वाधयमांडल, (८८) म चष्टकस्वस्स्तक, 
नचलनीपद्मकोशक, अलपद्म, उल्बि, लचलत व वचलत असे (८९) हे केवळ नृत्ताति उपयोगी असिारे 
तीस नृत्तहस्त मानले आहेत. शास्त्र व सांप्रदाय याांना अन सरून (चविान) हे अचभनयातही साांगतात. (९०) 
 

लता नावािा हस्त भरतम नीने नृत्त व अचभनय (या दोन्हींिा) चवषय म्हिनू साांचगतला आहे. 
त्यावरून साहियाम ळे द सरेही (नृत्तहस्त) अचभनयािे चवषय म्हिून सूचित होतात. (९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. त्यात प्रथम शास्त्र दाखवीत आहे– 
लता नावािा हस्त (भरत-) मुणन नृत्त व अणभनयणवषयक सागंतो. (भरत-) मुनीने म्हटलेि आहे– 

“णतरके पसरलेले आणि तसेि बाजंूवर ठेवलेले (पताक) हस्त लता नावाने जािावे. ते नृत्त व अणभनय 
यातं (योजावे)” [नाट्यशास्त्र (बडोदा), भा. २, पृ. ७५, िोक १९८] 

आता संप्रदाय दाखवीत आहे– 
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नृत्तहस्ताचं्या बाबतीत लता या अणभनयहस्तािें अणभनयणवषयक स्वरूप मुणनविनावरून शास्त्राने 
णसद्ध झाल्यावर लताहस्तावरून साहियामुळे इतर नृत्तहस्त अणभनयणवषयक असल्यािे सूणित होतात. 
हाि संप्रदाय जािावा. 

शास्त्रात (प्रत्यक्ष) साणंगतले नसले तरी शास्त्राला मान्द्य असलेल्या व शास्त्राला णवरोिी नसिाऱ्या 
णवशेष गोष्टीसबंंिी आिायग-णशष्ट्य परंपरेने जो उपदेश णदला जातो तो संप्रदाय होय असे त्यािे लक्षि 
णदलेले आहे. त्याप्रमािे म्हटलेि आहे–“जो जे योग्यप्रकारे जाितो तो जे सत्यस्वरूपाने सागंतो तो 
संप्रदाय म्हिून लोकणवजयी णवष्ट्िूने साणंगतला आहे.” 

“पूवीच्या अनुक्रमाने जेथे कोठे एखाद्या गोष्टीिी योग्य त्स्थणत साणंगतलेली असते तो संप्रदाय 
म्हटला आहे. जसा (तो) सोन्द्याच्या अलंकाराचं्या बाबतीत (म्हटला जातो).” (९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

युत्क्त्ततिः संप्रदायाच्च लोकतोऽत्र णवशेषिीिः । 
यथा णह कणरहस्तेन हस्ती लोकेऽणभनीयते ॥ ९२ ॥ 
भट्टाणभनवगुप्तादै्यणरदमभ्युपगम्यते । 
सवे ि णमणलतािः सन्द्तिः सप्तषणष्टणरमे करािः ॥ ९३ ॥ 
ितुिःषणष्टत्वमेतेषा ंन युक्त्यागमगोिरिः। [‘न य क्त्यागमगोिराः’ असा पाठ अड्यार आवतृ्तीत (भा. ४, पृ. ३०) छापलेला 
आहे. ‘.. गोिराः’ हे बह विन चनरथयक आहे–आनांदाश्रम आवतृ्तीत (पृ. ६३९) ‘न य क्त्यागमगोिराः’ असा पाठ घेतलेला आहे दोन्ही 
आवृत्तींतील कचल्लनाथाच्या टीकेत हाि पाठ असल्याने तोि घ्यायला पाचहजे. पि ‘ित ःषचष्टत्वम्’ या नप ांसकसलगी शब्दाशी 
ज ळण्याकरता ‘...गोिरम्’ असा पाठ असिे असांभवनीय वाटत नाही. आहे हा पाठ घेऊन “याांिे िौसष्ट सांख्येिे स्वरूप (हा पि) तकय  व 
शास्त्र याांिा चवषय नाही” असे काहीतरी ‘गोिरः’ या प ांसलगी रूपाला ज ळिारा ‘पि’ सारखा शब्द अध्याहृत घेऊन भाषाांतर करायला 
लागेल. स धाकरटीकेत भरत इत्यादींच्या शास्त्रात िौसष्ट सांख्या चदसून येत नाही असे म्हटले आहे. नाट्यशास्त्रात (बडोदा आ. भा. २, 
पृ. २६ ते २८) असांय त हस्त िोवीस, सांय त तेरा व नृत्तहस्त एकोितीस चदले आहेत. म्हिजे ही सांख्या सहासष्ट होते. सोमेश्वराने 
नृत्तहस्ताांतले शवेटिे दोन म्हिजे लचलत व वचलत हे चदलेले नाहीत म्हिून त्याने चदलेली िौसष्ट ही सांख्या ठरते. 

[पाहा–मानसोल्लास (बडोदा) भा. ३, प.ृ १३७–१३८] 
नाट्यशास्त्र चनिययसागर आवृचत्त (पृ. १५२ ते १७१) व िौखम्बा आ. (पृ. ११३ ते १२७) याांतही असांय त-हस्त(२४), 

सांय तहस्त(१३) व नृत्तहस्त (२९)असे एकूि चदलेले हस्त ६६ होतात. चवष्ट्ि धमोत्तर प रािात अस ांयत हस्त बावीस चदले आहेत. 
ऊियनाभ व ताम्रिूड हे दोन चदलेले नाहीत. अलपद्माच्या ऐवजी कोलपद्म हे नाव आहे. सांय त हस्त तेरा चदले आहेत. नृत्तहस्तात 
उत्तानवांचिताऐवजी अवचहत्थ चदलेला आहे. पि चनदेश व लििे याांत चमळून एकूि सांख्या एकोितीस होते. अशा तऱ्हेने सवय चमळून 
हस्तसांख्या िौसष्ट होते. 

चवष्ट्ि धमोत्तरप राि, खांड ३, भाग १, पृ. ७५ ते ९३)] 
ितुिःषणष्टत्वमेवं वा तेषा ंसूणरणभरूह्यता् ॥ ९४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
या बाबतीत अन मानाने, (केव्हा) सांप्रदायान सार (तर केव्हा) लोकव्यवहाराला धरून चवशषेज्ञान 

(जािाव)े. जसे लोकाांमध्ये हत्तीिा अचभनय कचरहस्ताने केला जातो. (९२) 
 

भट् अचभनवग प्त इत्यादींनी हे मान्य केलेले आहे. सवय चमळून हे हस्त सद सष्ट होतात. (९३) 
 

िौसष्ट सांख्या असिारे याांिे स्वरूप तकाने (ज ळत) नाही (व) शास्त्रात चदसून येत नाही. सकवा 
त्याांिे िौसष्ट सांख्येिे स्वरूप चविानाांनी या प्रकारे तकाने जािनू घ्याव.े (९४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. या प्रमािे शास्त्र व संप्रदाय यावंरून नृत्तहस्तािें अणभनयणवषयक स्वरूपही असते असे 
सामान्द्यपिे अणभनयणवषयक स्वरूप समजल्यावर कुिािा, कोठे, कसा अणभनय करायिा अशी णवशेष 
णजज्ञासा उत्पन्न होते. त्यासाठी सागंत आहे. येथे म्हिजे नृत्तहस्ताचं्या अणभनयणवषयक स्वरूपाच्या 
बाबतीत कोठे प्रयोग करिाऱ्या (नतगकाच्या) उणित अशा णवशेष तकानुसार, तर कोठे आिायग-उपदेश 
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परंपरेने व कोठे लोक्यवहाराप्रमािे अशा या एकेक, दोन ककवा तीन कारिानंी णवशेष ज्ञान होते असे 
समजावे. त्यातील लोक्यवहारावरून होिारे ज्ञान उदाहरिाने दाखवीत आहे–जसे लोकातं कणरहस्ताने 
हत्तीिा अणभनय केला जातो. हे आिायांनीही मान्द्य केलेले आहे हे दाखवण्यासाठी ‘भट्ट अणभनवगुप्त 
इत्यादींनी हे स्वीकारले आहे’ म्हिून सागंत आहे. 

सवग णमळून हस्तसंख्या सागंताना ‘सवग’ या शब्दाने संयुत, असंयुत व नृत्तहस्त म्हटले आहेत. 
लोकातंील त्यािंी िौसष्ट संख्येिी प्रणसद्धी प्रमािशून्द्य आहे यासाठी सांगत आहे की शास्त्रात व तकाने 
िौसष्ट संख्यिे स्वरूप णदसून येत नाही. लोकप्रणसणद्ध दुसऱ्या तऱ्हेने उपपन्न ठरत नसल्याने िौसष्ट या 
संख्येबद्दलिा तकग  गं्रथकार स्वतिःच्या बुद्धीने कत्ल्पत आहे. (९२ ते ९४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कतग्यौ स्वत्स्तकौ हस्तौ णवप्रकीिगणवशेषिौ। [नाट्यशास्त्रात एकूि हस्तसांख्या सहासष्ट चमळते–कारि नृत्तहस्त 
एकोितीस चदले आहेत. शाङ गयदेवाने अलपल्लव व उल्बि हे दोन वेगळे चदले असल्याने त्यािी नृत्तहस्त सांख्या तीस होते. म्हिजे एकूि 
हस्तसांख्या सद सष्ट होते. िौसष्ट हीि सांख्या चसद्ध व्हायिी असेल तर स्वस्स्तक, उरोमांडली व अलपल्लव हे अन क्रमे चवप्रकीिय, 
पाश्वयमांडली व उल्बि याांिे चवशषेि मानावेत. अथात चवशषेि व चवशषे्ट्य दोन्ही एकि असल्याने तीन हस्त कमी होऊन िौसष्ट ही सांख्या 
ठरते. पि असे करण्यािे काहीि कारि नाही. चविानाांनी स्वस्स्तक इत्यादींना चवशषेि मानले नसल्याने सद सष्ट ही हस्तसांख्या योग्य 
ठरते. काही आिायांनी चदलेले तीन अचधक हस्त स्वतःला मान्य नसले तरी शाङ गयदेवाने चदले आहेत. याप्रमािे शाङ गयदेवाने एकूि 
सत्तर हस्ताांिा चनदेश करून त्याांिी लििे चदली आहेत.] 
करौ णह स्वात्स्तकीभूय णवच्युतौ णवप्रकीिगकौ ॥ ९५ ॥ 
स्वतन्द्त्रयोरतो नात्स्त प्रयोगो णवप्रकीिगयोिः । 
उरोमण्डणलनावेवं पार्श्वगमण्डणलनोणरह ॥ ९६ ॥ 
णवशेषिे िोल्बियोिः कतग्यावलपल्लवौ । 
णवशेषिणवशेष्ट्ये ि न स्याता ंणभन्नगाणमनी ॥ ९७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्वस्स्तक हस्त चवप्रकीिािे चवशषेि कराव.े कारि स्वस्स्तक होऊन दूर केलेले हस्त चवप्रकीिय 

होत. (९५) 
 

याम ळे चवप्रकीिय हस्ताांिा स्वतांत्रपिे प्रयोग होत नाही. यािप्रमािे उरोमण्डली हे पाश्वयमांडली 
हस्ताांिे येथे (९६) चवशषेि (मानाव)े आचि अलपल्लव हे उल्बि (हस्ताांिे) (चवशषेि) योजाव.े चवशेषि व 
चवशषे्ट्य ही चभन्न गोष्टींना लाग ूहोिारी असत नाहीत. (९७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. स्वत्स्तक इत्यादी णवप्रकीिग इत्यादींिे णवशेषि मानण्यािी ही युत्क्त लोकप्रणसद्धीनुसार माहीत 
होिाऱ्या (हस्ताचं्या) िौसष्ट या संख्येच्या णसद्धीसाठी आम्ही साणंगतली आहे. ती काही आिायांना संमत 
नाही हे गं्रथकार सागंत आहे. (९५–९९) 
------------------------------------------------------------------------------ 

नीलमुत्पलणमत्यत्र न हीष्टं पङ कजद्वय् । 
प्रणसदे्धरुपपवयथं युत्क्त्तरेषा मयोणदता ॥ ९८ ॥ 
आिायािा ंतु सवेषा ंपृथगुदे्दशलक्षिे । 
वदता ंस्वत्स्तकादे्यषु न णवशेषिता मता ॥ ९९ ॥ 
णनकुञ्चकमयुक्त्तषुे करं णद्वणशखरं पुनिः । 
युक्त्तषुे नृत्तहस्तेषु त्वणिकौ वरदाभयौ ॥ १०० ॥ 
बु्रवन्द्तिः केणिदािाया हस्तसप्तणतमूणिरे । 
तेषामीषणद्वकारेऽणप णवणनयोगेष्ट्वनन्द्यता ॥ १०१ ॥ 
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अथासंयुता हस्तािः– 
तजगनीमूलसंलग्निः [अड्यार आवृत्तीत ‘...सांलग्नाक चञ्चता...’ असा पाठ आहे. (भा. ४, पृ. ३२) स धाकरटीकेत ‘आक चञ्चत 
अांगठा’ असे म्हटले असल्याने त्या टीकेन सार हा पाठ आहे. आनांदाश्रम आ. (प.ृ ६४०) यात वर घेतलेला ‘...सांलग्नः क चञ्चता...’ असा 
पाठ आहे. नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. २९, अचभनयदपयि पृ. ९३, नृत्तरत्नावली पृ. ३५ याांत ‘क चञ्चत॰’ असाि शब्द चमळत असल्याने 
आनांदाश्रम पाठ येथे घेतला आहे. दोन्ही पाठाांच्या बाबतीत अथािा र्फारसा र्फरक नाही.] कुणञ्चतारु्ङ्िको भवेत् । 
पताकिः संहताकारिः प्रसाणरततलाङ गुणलिः ॥ १०२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
‘चनळे कमळ’ या (चवशषेि–चवशषे्ट्यात) दोन कमळे मानली जात नाहीत. (अशी) ही य स्क्त प्रचसचद्ध 

योग्य ठरण्यासाठी मी साांचगतली आहे. या सवांिा वगेवगेळा चनदेश व लििे साांगिाऱ्या आिायांनी 
स्वस्स्तक इत्यादींिे चवशषेि हे स्वरूप मानलेले नाही. (९९) 
 

असांय त हस्ताांत चनक ां िक व सांय त हस्ताांत चिचशखर हस्त नृत्तहस्ताांत वरदाभय हे (तीन हस्त) 
अचधक (१००) साांगिाऱ्या काही आिायांनी हस्तसांख्या (एकूि) सत्तर म्हटली आहे. त्याांच्याांत थोडा बदल 
असला तरी चवचनयोगाांत वगेळेपिा नाही. (१०१) 
 
आता असांय त हस्त– 
 

तजयनीच्या म ळाशी क ां चित (म्हिजे वाकलेला) अांगठा लागलेला, (आचि) तळवा व बोटे पसरलेली 
असा एकचत्रत आकारािा पताक हस्त होय. (१०२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

काही आिायांनी तीन हस्त अणिक स्वीकारून हस्तसंख्या सत्तर साणंगतली आहे. पि त्या 
णतन्द्हींिी गिना स्वतिः न करण्याबद्दलिे कारि (गं्रथकार) सागंत आहे की त्याचं्यातं थोडा वेगळेपिा 
असला तरी णवणनयोगात सारखेपिा आहे. (१००, १०१) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

वस्तुस्पशे िपेटे ि पताकाताणलकाणदषु [अड्यार आवृत्ती ‘पताकालालनाचदष ’ असा पाठ घेतलेला आहे. स धाकरटीकेत 
‘पताका म्हिजे ध्वज; त्याच्या लालनात’ असे स्पष्टीकरि चदले आहे (भा. ४, प.ृ ३२). आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ६४०) 
‘पताकाताचलकाचदष ’ असा पाठ घेतलेला आहे. त्यान सार पताका म्हिजे ध्वज यािा अचभनय करण्यात व टाळी देण्यात त्यािा 
चवचनयोग समजतो. ‘ताचलकायाम्’ म्हिजे टाळीमध्ये असा चवचनयोग नृत्तरत्नावली (पा. ३५) यात चदलेला आहे. म्हिनू येथे आनांदाश्रम 
आवृत्तीतील पाठ घेतला आहे.] 
ज्वालासूध्वगगतास्वस्याङ गुल्यिः प्रणवरलाश्चलािः ॥ १०३ ॥ 
िारास्विोगतािः पणक्षपके्ष त्वस्य कणटत्स्थते । 
ऊध्वं गच्छन्नुत्च्ितेषु पुष्ट्करप्रहतौ त्वििः ॥ १०४ ॥ 
ऊध्वं गच्छन्द्कणटके्षत्रादुत्के्षपाणभनये करिः । 
आणभमुख्ये मुखके्षत्रमागच्छणन्नजपार्श्वगतिः ॥ १०५ ॥ 
स्वपार्श्वे कम्पमानस्तु प्रणतषेिे भवत्यसौ । 
शीघं्र घषगन्नणििाय पताकिः क्षालने पर् ॥ १०६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वस्तूला स्पशय करिे, िपेट (म्हिजे िापटी मारिे), पताका (आचि) टाळी इत्यादींमध्ये (त्यािा 

प्रयोग जािावा). वर गेलेल्या ज्वाळा (दाखचवण्यासाठी) यािी बोटे चवरळ व िांिल योजावी. (१०३) बोटे 
खाली केलेली असा तो पजयन्यधाराांमध्ये, पक्ष्याच्या पांखािा (अचभनय करण्यात) कमरेवर ठेवनू, उांि 
असिाऱ्या चवषयाांबाबत तो वर नेत, मृदांगावर प्रहार करण्यामध्ये खाली नेत, (१०४) वर रे्फकण्याच्या 
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अचभनयात हस्त कमरेपासून वर नेत, आपल्या बाजूपासून तोंडाच्या प्रदेशाकडे आित समोरिा अचभनय 
करण्यात, (१०५) तसेि आपल्या बाजूला कां चपत ठेवलेला तो चनषेध (दाखवण्यात) प्रय क्त होतो. द सऱ्या 
(पताक हस्तावर) ठेवनू जलद घासत असलेला ध ण्याच्या (अचभनयात) (१०६) 
------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता णनदेशात णदलेल्या क्रमानुसार पताक इत्यादींिी लक्षिे णवणनयोगासंह सांगत आहे. यात 
पताक इत्यादी आकारामुळे पताक इत्यादी हस्तािें पताक इत्यादी नाव होय. पताक इत्यादी शब्द 
मुख्याथगप्रकाशक अणभिा वृत्तीने पताक इत्यादी अथग देतात. येथे त्या त्या शब्दानंी साणंगतल्या गेलेल्या 
हस्ताचं्या बाबतीत तो तो अथग प्रकाणशत करिे हे स्वरूप जरी क्वणित साणंगतलेले नसले तरी जोडून घ्यावे. 
त्यात पताक हस्ताच्या णवणनयोगात िपेट असे म्हटले आहे. पसरलेली व जुळलेली बोटे असलेल्या हाताने 
बटु (म्हिजे मुलगा), िेट (म्हिजे नोकर) इत्यादींना अस्थानी प्रहार करिे. (मराठीत िपेट म्हिजे 
िापटी होय.) (१०२ ते १०८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पताकं तु शनैघगषगन् मदगने माजगने तथा । 
उत्पाटने िारिे ि णशलाणदस्थूलवस्तुनिः ॥ १०७ ॥ 
उणितौ णवच्युतौ कायावेतावन्द्योन्द्यसंमुखौ । 
अिोगतोत्च्ितिलाङ गुणलवायरू्तमवेगयोिः ॥ १०८ ॥ 

इणत पताकिः (१) 
स एव णत्रपताकिः स्याद्वणक्रतानाणमकाङ गुणलिः । 
दध्याणदमर्ङ्लद्र्यस्पशादौ स णविीयते ॥ १०९ ॥ 
परा्मुखिः स्यादाह्वाने लग्नद््यङ गुणलकुञ्चनात् । 
बणहिः णक्षप्ताङ गुणलद्वन्द्द्वोऽिस्तलोऽनादरोत्ज्झते ॥ ११० ॥ 
नमस्कारे त्वसौ कायगिः णशरस्थिः पार्श्वगतस्तलिः । 
उत्ताणनताङ गुणलद्वन्द्द्वो वदनोन्नमने मतिः ॥ १११ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(व) हळू घषयि करीत मळिे व माजयन याांत (तो योजावा). तसेि चशळा इत्यादी मोठ्या वस्तू 

उपटिे सकवा धारि करिे याांत (१०७) हे दोन्ही (पताक हस्त) योग्य असे दूर केलेले व एकमेकाांसमोर 
असिारे योजाव.े खाली नेलेली, वर केलेली व हलिारी बोटे असिारा (पताक हस्त) वारा व लाटा याांिा 
वगे दाखचवण्यात (योजावा). (१०८) 

हा पताक हस्त होय (१) 
 

तो (पताक हस्त)ि चतसरे बोट वक्र ठेवले असता चत्रपताक होय. तो दही इत्यादी मांगल वस्तूला 
स्पशय करताना साांचगतला आहे. (१०९) तो पराङ्म ख (म्हिजे उलट वळवलेला) असा ज ळलेली दोन बोटे 
(म्हिजे तजयनी व मध्यमा ही) आक ां चित करून आवाहनात (म्हिजे बोलवण्यात) (योजायिा) असतो; 
(तजयनी व मध्यमा ही) दोन बोटे बाहेरच्या बाजूला रे्फकलेली व तळवा खाली असलेला (असा तो) 
अनादराने टाकिे यामध्ये (योजायिा असतो) (११०) बाजूला तळवा ठेवलेला (व) मस्तकावर धारि 
केलेला तो नमस्कारात योजावा. (तळवा बाजूला ठेवलेला व) दोन बोटे वर केलेला (तो) तोंड वर 
उिलण्यात मानला आहे. (१११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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क. णत्रपताकहस्तािा णवणनयोग सागंताना, उष्ट्िीष िारि करण्याच्या अणभनयात खाली तोंड 
असिारा व मस्तकप्रदेशाभोवती णलरिारा असा साणंगतला आहे. तसाि मस्तकाच्या वरच्या भागावर 
णलरिारा णकरीट िारि करण्यात योजावा असे म्हटले आहे. या म्हिण्यािा अथग असा–अिोमुख 
णत्रपताकहस्त प्रथम मस्तकप्रदेशावर (सभोवार) णलरवून, नंतर त्याच्या वरच्या भागावर पूवीच्या 
आवृत्तीच्या अध्या प्रमािाने णलरवून त्याच्याही वरच्या भागावर त्याच्या अध्या प्रमािाने णलरवून णकरीट 
िारि करण्यािा अणभनय करावा. मस्तकाच्या वरच्या भागात क्रमाने मोठा असा मुळािा भाग व (लहान 
होत जाऊन शेवटी) सूक्ष्म असिारा टोकािा भाग दाखवल्याने मुकुटािे ज्ञान होते. (पणहले व मिले या) 
दोन बोटानंी नाक झाकून अणनष्ट वासािा अणभनय करावा; तसेि तोंड झाकून अणनष्ट बोलण्यािा अणभनय 
करावा; त्यािप्रमािे कान झाकून अणनष्ट आवाजािा अणभनय करावा असा क्रम जािावा. तसेि खाली 
वळलेली व हलिारी बोटे असलेला, कमरेच्या भागावर योजलेला हात वर, खाली व णतरका आिला 
जाण्याने क्रमाने लहान पक्षी, प्रवाह व वारा याचं्या अणभनयात (योजायिा) असतो. (१०९ ते ११६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

संदेहे दिदङ गुल्यौ क्रमेिैव नतोन्नते । 
अिोमुखिः णशरिःप्रान्द्ते भ्रमनु्नष्ट्िीषिारिे ॥ ११२ ॥ 
तादृगेव णकरीटस्य िृतौ मूिोध्वगदेशगिः । 
अणनष्टे गन्द्िवाग्िोषे नासास्यश्रोत्रसंवृणत् ॥ ११३ ॥ 
अङ गुलीभ्या ंक्रमात्कुवगन् पणक्षस्त्रोतोऽणनलेषु तु । 
कु्षदे्रषधू्वगमित्स्तयगक् क्रमाद्गच्छन् दित्तथा ॥ ११४ ॥ 
अिोमुखिलाङ गुल्यौ कणटके्षत्रगतिः करिः । 
असे्त्र तन्द्माजगने ि स्यादिो यान्द्तीमनाणमका् ॥ ११५ ॥ 
नेत्रके्षत्रगता ंणबभ्रणत्तलके तु ललाटगा्। 
अलकस्यापनयने दित्तामलकात्न्द्वता् ॥ ११६ ॥ 

इणत णत्रपताकिः (२) 
एकतोऽङ गुणलसंघाते यत्राङ गुिे त्स्थतेऽन्द्यतिः । 
िन्द्द्रलेखाकृणतभाणत सोऽिगिन्द्द्रोऽणभिीयते ॥ ११७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(ती) दोन बोटे क्रमानेि खाली व वर धारि करिारा (तो) सांदेहात; अधोम ख (म्हिजे पालथा) 

असा मस्तकप्राांतावर चर्फरिारा उष्ट्िीष (म्हिजे पागोटे) धारि करण्यात, (११२) तसाि (पि) 
मस्तकाच्या वरच्या भागावर चर्फरिारा चकरीट धारि करण्यात, (पचहले व मधले या) दोन्ही बोटाांनी नाक, 
तोंड व कान झाकून क्रमाने अचनष्ट वास, शब्द व आवाज याांबाबत, कमरेच्या भागावर ठेवलेला, खाली 
वळलेली व हलिारी दोन बोटे धारि करिारा व वर, खाली आचि चतरका नेला जािारा (तो) हस्त क्रमाने 
लहान पिी, प्रवाह व वारा याांत (आचि) खाली नेले जािारे चतसरे बोट डोळयाजवळ योजून अश्रू व ते प सिे 
याांत योजावा; चतसरे बोट कपाळावर ठेवनू चतलक (चिह्न) करण्यात (व) केसाांशी सांय क्त ठेवनू केस दूर 
सारण्यात (तो योजावा). (११३, ११४, ११५, ११६) 

हा चत्रपताक होय. (२) 
 

ज्यात सवय बोटे चमळून एका बाजूला व अांगठा द सऱ्या बाजूला ठेवलेला असतो (व) जो 
िांद्रकोरीसारखा चदसतो तो अधयिांद्र म्हटला जातो. (११७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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उपयुगत्ताणनतोऽिेन्द्दावूध्गो बालपादपे । 
परा्मुखस्तु खेदे स्यात्कपोलललकं [‘गाल धारि करीत कृश, मध्य व िारपालाने बळजबरीने बाहेर काढिे याांत 
योजावा;’ असे स धाकरटीकेत म्हटले आहे. (अड्यार आ. भा. ४, पृ. ३६) अचभनवग प्ताांच्या टीकेत [नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. 
३६] गाल व भ वया याांच्या चवभ्रमाने या पराङ्म ख हस्ताने खेदािा अचभनय करावा असे म्हटले आहे. तसेि प ढे कमरेिी कृशता व प ष्टता 
याांिा अचभनय दोन्ही अधयिांद्र हस्ताांनी करावा असे साांचगतले आहे. [नाट्यशास्त्रातील चवचनयोगात ‘पीन’ म्हिजे प ष्ट यािाही समावेश 
आहे.] या दृष्टीने भाषाांतर केले आहे.] दित् ॥ ११८ ॥ 
प्रयोक्त्त्यिःकृशे मध्ये बलाणन्नवासनाणदषु । 

इत्यिगिन्द्द्रिः (३) 
अणिष्टमध्यमा पृिे संत्स्थता तजगनी यदा ॥ ११९ ॥ 
णत्रपताकस्य हस्तस्य तदा स्यात्कतगरीमुखिः । 
अलक्त्तकाणदना पादरज्जने पतने पुनिः ॥ १२० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वर उतािा धरलेला असा तो अधयिांद्राच्या (अचभनयात), वर जािारा लहान वृि (दाखवण्यात), 

पराङ्म ख (म्हिजे उलट वळलेला) गाल धारि करीत थकवा (दाखवण्यात), (११८) (व) कमरेिा 
कृशपिा दाखवण्यात, (आचि) बळजबरीने (िारपालाने) बाहेर काढिे इत्यादींमध्ये (तो) (यथायोग्य 
प्रकारे) योजावा. (११९–) 

हा अधयिांद्र होय. (३) 
 

चत्रपताकहस्तािे पचहले बोट न ज ळलेले असे मधल्या बोटाच्या मागे ठेवले असता तो कतयरीम ख 
होय. अळता इत्यादीने पाय रांगचविे यात (तो योजावा). आचि पचहल्या बोटाच्या जागी मधले बोट व तेथेि 
प न्हा पचहले बोट धारि करिारा आचि खाली नेलेला, पडण्यामध्ये व प ढे असून उतािा धरलेला लेखािे 
वािन करण्यामध्ये (योजावा) (११९, १२०, १२१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. कतगरीमुखाच्या लक्षिात ‘पृिे अणिष्टमध्यमा’ असे एकत्र म्हटले असल्याने मध्यमेिे (म्हिजे 
मिल्या बोटािे) पृि कळून येते. पृि म्हिजे मागिा भाग. आणि णवणनयोग देताना ‘तजगनीच्या जागी 
मध्यमा’ असे म्हटले आहे. मिल्या बोटाच्या पुढच्या भागी तजगनी नेली असता मिले बोट तजगनीच्या 
(म्हिजे पणहल्या बोटाच्या) जागी होते. ‘पुन्द्हा तेथेि तजगनी’ या म्हिण्याने तजगनीि लक्त हलवायिी 
मध्यमा नाही हे कळते. अशी योजना असिारा व खाली नेलेला कतगरीमुख ‘पडिे’ याच्या (अणभनयात 
प्रयुक्त) होतो. (११९ ते १२१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मध्यमा ंतजगनीस्थाने पुनस्ततै्रव तजगनी् । 
दिानोऽिोगतोऽथाग्रस्थोत्ताने [‘अग्रस्थोत्ताने’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. ३७) व आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ६४२) 
छापलेला आहे. आनांदाश्रम आवृत्तीत याि पानावरील तळटीपेत ‘अग्रस्थोत्तानो’ हा चभन्न पाठ नोंदवला आहे. अचभनवग प्ताांनी 
[नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. ३५] भरताच्या ‘लेखां’ यािे स्पष्टीकरि लेखािे वािन असे चदले आहे. या चवचनयोगात भरताने हा हस्त 
ऊध्वयम ख चदला आहे. नृत्तरत्नावलीत ‘लेख इत्यादींच्या वािनात हा उत्तान (योजावा)’ असे साांचगतले आहे. (नृ. र. पृ. २६) अथात 
‘उत्तानः’ हा शब्द योजला आहे. यावरून ‘अग्रस्थोत्तानो’ असा पाठ सय स्क्तक वाटतो. त्याप्रमािे भाषाांतर केले आहे.] (?) 
लेख्यवािने ॥ १२१ ॥ 
इणत कतगरीमुखिः [अचभनयदपयिातील कतयरीम ख हस्तािे लिि वगेळे आहे. त्यान सार या हस्तात पचहले बोट व करांगळी ही बोटे 

बाहेर पसरलेली व मधले बोट आचि चतसरे बोट ही बोटे वाकलेली असतात. (अचभनयदपयि, प.ृ ९५)] (४) 
तजगन्द्याणदष्ट्वङ गुलीषु प्राच्यािः प्राच्यािः परा परा । 
दूरस्थोच्चा मनाग्वक्रा िनुवगक्रा तु तजगनी ॥ १२२ ॥ 
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अङ गुििः कुणञ्चतो यत्र तमरालं प्रिक्षते । 
आशीवादाणदषु प्रोक्त्तिः स पंुसा ंहृदयत्स्थतिः ॥ १२३ ॥ 
अििः स्त्रीिा ंकेशबन्द्िे केशाना ंि णवकीिगने । 
णद्वणस्त्रिः कायोऽन्द्यपार्श्वात्त ुस्वपार्श्वे वतुगलभ्रमिः ॥ १२४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तजयनी इत्यादी बोटाांमधील, पूवीच्या पूवीच्या पेिा प ढिे प ढिे बोट दूर असिारे, उांि व थोडे वक्र 

असून, तजयनी धन ष्ट्याप्रमािे वाकलेली अशी (१२२) (आचि) ज्यात अांगठा आक ां चित (योजलेला) असतो 
त्याला अराल म्हितात. तो प रुषाांच्या बाबतीत हृदयावर ठेवलेला असता आशीवाद इत्यादींत साांचगतला 
आहे. (१२३) तो खाली (योजला) असता चियाांच्या बाबतीत केस बाांधण्यात (योजावा) व (ते) सोडवनू 
मोकळे करण्यात दोन-तीन वळेा योजावा. द सऱ्या बाजूकडून आपल्या बाजूकडे गोलाकार चर्फरत (१२४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. अरालहस्ताच्या लक्षिात ‘तजगनी इत्यादी बोटातंील पूवीच्या पूवीच्यापेक्षा नंतरनंतरिी’ असे 
साणंगतले आहे. (त्यािा अथग असा–) तजगनी मिल्या बोटाच्या पूवीिी; णतसऱ्या बोटापेक्षा करंगळी नंतरिी 
असा जािावा. त्यातंील पुढिी पुढिी मध्यमा इत्यादी पूवीच्या पूवीच्या तजगनी इत्यादींपासून दूर असिारी, 
उंि व थोडी वक्र योजावी. पूवीपूवीपेक्षा पुढच्या पुढच्या बोटामध्ये दूरपिा इत्यादींिा अणिकपिा जािावा. 
(१२२ ते १२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आव्रजन् जनसंघे स्यादाह्वाने पतदङ गुणलिः । 
णववाहे त्वङ गुलाग्रस्थस्वत्स्तकाकारयोणजत् ॥ १२५ ॥ 
प्रदणक्षिं करद्वन्द्दं्व स्याद्भ्रमत्केवलं पुनिः । 
प्रदणक्षिं भ्रमन्द्कायो देवताना ंप्रदणक्षिे ॥ १२६ ॥ 
कस्त्वं कोऽहं क्व संबन्द्ि इत्यसंबद्धभाषिे । 
बणहिः पुनिः पुनिः णक्षप्ताङ गुणलभालत्स्थतिः पुनिः ॥ १२७ ॥ 
भालस्वेदापनयने णत्रपताकोणदतेषु ि । 

इत्यरालिः (५) 
तलमध्यत्स्थतैलगग्नैरङ गुल्यगै्ररगोणपतैिः ॥ १२८ ॥ 
णनपीड्य मध्यमा ंणतित्यङ गुिो मुणष्टरुच्यते । 
कुन्द्तणनकस्त्रशदण्डाणदग्रहे णवणवियोिने ॥ १२९ ॥ 
िावने प्रा्मुखाङ गुिो मल्लयुदे्ध करद्वय् । 

इणत मुणष्टिः (६) 
मुष्टेरूध्वगकृतोऽङ गुििः णशखरिः संप्रयुज्यते ॥ १३० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
येिारा (तो) मािसाांच्या समूहाच्या (अचभनयात) योजावा. बोटे खाली आित (तो) बोलावण्यात 

(योजावा). चववाहात बोटाांच्या टोकाांिी स्वस्स्तकाकार योजना करून (१२५) दोन्ही हात (डावीकडून) 
उजवीकडे केवळ चर्फरवत तो योजावा; आचि (डावीकडून) उजवीकडे चर्फरवत तो देवताांना प्रदचििा 
घालण्यात योजावा. (१२६) 
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बाहेरच्या बाजूला प न्हा प न्हा बोटे रे्फकली जािारा असा (तो) ‘कोि तू?’ ‘कोि मी?’ ‘क ठला 
सांबांध?’ अशा असबांद्ध भाषिात आचि कपाळावर ठेवलेला (१२७) कपाळावरिा घाम दूर करण्यात 
(योजावा) आचि चत्रपताकहस्ताच्या बाबतीत साांचगतलेल्या अचभनयाांत (तो) योजावा. 

हा अराल होय. (५) 
 

तळव्याच्या मध्ये ठेवलेल्या, ज ळलेल्या व प्रकट असिाऱ्या अशा बोटाांच्या टोकाांनी (य क्त असून 
ज्यात) (१२८) अांगठा मधल्या बोटावर दाबून ठेवलेला असतो तो म चष्ट म्हटला जातो. भाला, तलवार, 
काठी इत्यादी (हातात) घेिे याांत (व) चवचवध प्रकारच्या य द्धाांत (तो योजावा). (१२९) अांगठा समोर 
असलेला असा तो पळण्यात (योजावा). मल्लय द्धात दोन्ही (म चष्ट) हस्त (योजाव)े.(१३०–) 

हा म चष्ट होय. (६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. णशखरहस्ताच्या णवणनयोगात भाला िरिे इत्यादीत मुणष्टहस्त योजावा असे म्हटले आहे. तो 
मुणष्ट या णशखरहस्ताच्या जागी लोकानुसार प्रयुक्त होतो असा अथग होय. (१३०, १३१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शत्क्त्ततोमरयोमोके्ष िनुभगल्लाङ कुशग्रहे । 
अलकोत्पीडने मुणष्टिः कायगिः सोऽप्यस्य लोकतिः ॥ १३१ ॥ 

इणत णशखरिः (७) 
अङ गुिागे्रि लग्नाग्रा तजगनी णशखरस्य िेत् । 
कणपत्थिः स्यात्तदा कायो िारिे कुन्द्तवज्रयोिः ॥ १३२ ॥ 
िक्रिापगदादेश्च शराकषाणदकमगणि । 
अन्द्योन्द्यकायगणवषयौ कणपत्थणशखरौ क्वणित् ॥ १३३ ॥ 

इणत कणपत्थिः (८) 
अनाणमकाकनीयस्यावुत्त्क्षप्ते कुणटलीकृते । 
णवरले िेत्कणपत्थस्य तदा स्यात्खटकामुखिः ॥ १३४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
म चष्टहस्तािा अांगठा वर उभा ठेवला असता (तो) चशखर (होय) (तो) शस्क्त व तोमर रे्फकण्यात, 

धन ष्ट्य, भाला व अांक श धारि करण्यात आचि केस दाबून धरण्यात योजला जातो. लोकात (चदसून येते 
त्यान सार) याच्या (म्हिजे चशखराच्या जागी) तो म चष्टही योजावा. (१३०, १३१) 

हा चशखर होय. (७) 
 

चशखरहस्ताच्या तजयनीिे टोक अांगठ्याच्या टोकाशी जेव्हा लागलेले असते तेव्हा तो कचपत्थ होय. 
क ां त (म्हिजे एक प्रकारिा भाला) व वज्र धारि करण्यात तो योजावा. (१३२) (तसेि) िक्र, धन ष्ट्य, गदा 
इत्यादी धारि करण्यात (आचि) बाि (भात्यातून) काढिे इत्यादी कामात (तो योजावा). क्वचित कचपत्थ 
व चशखर एकमेकाांच्या कायािे चवषय होतात; (म्हिजे चशखराच्या जागी कचपत्थ सकवा कचपत्थाच्या जागी 
चशखर योजला जातो). (१३३) 

हा कचपत्थ होय. (८) 
कचपत्थहस्तािे चतसरे बोट व करांगळी (ही बोटे) वर उिललेली, वक्र केलेली आचि चवरळ ठेवली 

तर तो खटकाम ख होय. (१३४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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उत्तानस्तुरगादेिः स्याद्वल्गािामरिारिे । 
कुसुमाविये मुक्त्तास्त्रग्दामिरिे तथा ॥ १३५ ॥ 
शरमन्द्थाकषगिे ि संमुखो दपगिग्रहे । 
कस्तूणरकाणदवस्तूना ंपेषिेऽिस्तलौ करौ ॥ १३६ ॥ 
ताम्बूलवीणटकावृन्द्तच्छेदनादौ ि स स्मृतिः । 

इणत खटकामुखिः (९) 
अरालस्य यदात्यन्द्तवके्र तजगन्द्यनाणमके ॥ १३७ ॥ 
शुकतुण्डस्तदा स स्यात्पे्रमकोपे नवेष्ट्यगया । 
नाहं न त्वं न मे कृत्य ंत्वयेणत विने तथा ॥ १३८ ॥ 
द्यतूाक्षपातनादौ स्यात्सावजे्ञ तु णवसजगने । 
आह्वाने ि बणहश्चान्द्तिः क्रमात्त्क्षप्ताङ गुणलभगवेत् ॥ १३९ ॥ 

इणत शुकतुण्डिः (१०) 
काङ गूलेऽनाणमका वक्रा भवदूेध्वा कनीयसी । 
उध्वासे्त्रतात्ग्नसंस्थानास्तजगन्द्यङ गुिमध्यमािः [‘ते्रतास्ग्न’ म्हिजे आहवनीय, गाहयपत्य व दचिि हे तीन अग्नी होत. 
आहवनीयािे स्थान पूवेस, गाहयपत्यािे पचिमेस व दचििाग्नीिे दचिि चदशसे असते. याम ळे त्याांिे स्वरूप चत्रकोिाच्या आकारािे होते. 
बोटे ते्रताग्नीप्रमािे ठेविे म्हिजे चत्रकोिाच्या आकारािी ठेविे.] ॥ १४० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उतािा असा तो घोडा इत्यादींिा लगाम व िौरी धारि करण्यात (प्रय क्त) होतो; त्यािप्रमािे र्फ ले 

गोळा करण्यात, मोत्याांिी माळ व प ष्ट्पहार धरण्यात आचि बाि व मांथा (घ सळण्यािी रवी) ओढण्यात (तो 
प्रय क्त होतो) तो सांम ख असा आरसा धरण्यात (योजला जातो). दोन्ही खटकाम ख हस्त खाली तळव े
असलेले असे कस्त री इत्यादी वस्तूांिे ििूय करण्यात (योजले जातात). (१३५, १३६) तो पानािा चवडा 
(घेिे), देठ तोडिे इत्यादींत साांचगतला आहे. 

हा खटकाम ख होय. (९) 
 

अरालहस्तािे पचहले व चतसरे ही बोटे जेव्हा अत्यांत वक्र असतात (१३७) तेव्हा तो श कत ांड होय. 
नवमत्सराम ळे उत्पन्न झालेल्या पे्रमकोपात, ‘मी नाही’, ‘तू नाहीस’, ‘त झ्याशी मला काही कतयव्य नाही’ अशा 
भाषिाांत तसेि (१३८) ज गारात र्फासे टाकण्यात आचि अनादराने टाकण्यात तो (प्रय क्त) होतो. बाहेर व 
आत क्रमाने बोटे रे्फकली गेलेला असा तो आवाहनात (प्रय क्त) होतो. (१३९) 

हा श कत िड होय. (१०) 
 

काांगलूात चतसरे बोट वक्र व करांगळी वर केलेली असते. (आचि) पचहले बोट, अांगठा व मधले बोट 
(ही बोटे) वर केलेली आचि ते्रताग्नीप्रमािे (चत्रकोिाच्या आकारािी असतात.) (१४०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
ललेऽल्पे ि णमते ग्रासे स्याणिडालपदाणदषु । 
णिबुकग्रहिे िैव बालकानंा णविीयते ॥ १४१ ॥ 

इणत काङ गूलिः (११) 
अङ गुिाङ गुलयो यत्स्मन्नलग्नाग्रा िनुनगतािः ॥ 
णवरलािः पद्मकोशोऽसौ कायो देवािगने बलौ ॥ १४२ ॥ 
णद्वणिवा णवप्रकीिाग्रिः पुष्ट्पािा ंप्रकरे करिः । 
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लुले णबल्वकणपत्थादौ स्त्रीिा ंि कुिकुम्भ्योिः ॥ १४३ ॥ 
इणत पद्मकोशिः (१२) 

्यावर्ततताख्य ं[सरळ असिाऱ्या करांगळीपासून आरांभ करून बाकीिी बोटे क्रमाने आत वळविे ही चक्रया ज्यात केली जाते ते 
व्यावर्ततत करि होय. याि क्रमाने बोटे प न्हा सरळ केली असता ते पचरवर्ततत करि होय. (पाहा–सां. र. ७·५४२)] करिं कृत्वैव 
समवत्स्थतािः। 
यस्याङ गुल्यिः करतले पार्श्वगगािः सोऽलपल्लविः ॥ १४४ ॥ 
अलपद्मिः स एव स्यादङ गुलीना ंि केिन । 
अस्य ्यावर्तततस्थाने पणरवर्तततमूणिरे ॥ १४५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
लहान र्फळ, मोजका घास, माांजरािे पाऊल इत्यादींच्या अचभनयाांत तो योजला जातो आचि 

म लाांिी हन वट धरण्यामध्ये तो साांचगतला आहे. (१४१) 
हा काांगलू होय. (११) 

 
ज्यात टोके न चिकटलेली, धन ष्ट्याप्रमािे वाकलेली व चवरळ अशी अांगठा इत्यादी बोटे असतात तो 

पद्मकोश (होय). तो देवपूजेत बचल (अपयि करण्यात) योजावा. (१४२) चवख रलेली टोके असिारा ही 
हस्त दोन-तीन वळेा योजून र्फ लाांिा ढीग दाखवावा. तो बले, कवठ इत्यादी र्फळे व चियाांिे प ष्ट स्तन 
(याांच्या अचभनयात योजावा). (१४२) 

हा पद्मकोश होय.(१२) 
 

व्यावर्ततत नावािे करि करूनि ज्यािी बोटे हाताच्या तळव्यावर स्स्थरपिे ठेवलेली व बाजूला 
जािारी असतात तो अलपल्लव होय. (१४४) 
 

तोि अलपद्म होय. याच्या बाबतीत व्यावर्ततत जागी काही (आिायांनी) बोटाांिे पचरवर्ततत 
(करि) साांचगतले आहे. (१४५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. पद्मकोशहस्ताच्या लक्षिात ‘अङ गुिाङ गुलयिः’ यािा अथग अगंठा इत्यादी बोटे असा 
घ्यायिा. (१४२, १४३) 

 
क. करंगळी इत्यादी बोटानंी केलेल्या आवेणष्टत णक्रयेने जी करवतगना म्हिजे हातािी णक्रया होते ते 

्यावर्ततत करि होय. (१४४–१४६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कस्य त्वणमणत नास्तीणत वाक्ययोिः प्रणतषेिने । 
तुच्छायुक्तानृतत्वोत्क्त्तष्ट्वेव स्त्रीणभिः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 

इत्यलपल्लविः (१३) 
ऊध्वगप्रसाणरता यत्र खटकामुखतजगनी । 
हस्तिः सूिीमुखिः स स्यादणभनेयणमहोच्यते ॥ १४७ ॥ 
शसे्त्र िक्राणभिे कुम्भकारोपकरिे तथा । 
रथारे्ङ् जनसंघाते भ्रमन्द्ती तजगनी भवेत् ॥ १४८ ॥ 
ऊध्वगवक्त्रािोमुखी ि णनजपार्श्वगगता तथा । 
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पार्श्वान्द्तराणन्नजं पार्श्वगमायान्द्ती ि क्रमाद् भवेत् ॥ १४९ ॥ 
पताकाया ंभवेदूध्वा सािुवादे ि दोणलता । 
एकत्वे तजगनी िोध्वा नासास्था र्श्वासवीक्षिे ॥ १५० ॥ 
अिस्तले पार्श्वगयुक्त्त ेसंयोगे णवरहे पुनिः । 
णवयुक्त्त ेि णविात्ये शार्ङ्ग देवने कीर्ततते ॥ १५१ ॥ 

इणत सूिीमुखिः (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

‘कोिािा तू?’ ‘नाही’ या वाक्याांत चनषेधामध्ये (तो योजला जातो). त च्छताय क्त खोट्या 
भाषिाांति चियाांच्याकडून तो प्रय क्त होतो. (१४६) 

हा अलपल्लव होय. (१३) 
 

खटकाम ख हस्तािे पचहले बोट वर पसरलेले असता तो सूिीम ख होय. येथे त्याच्या अचभनयािे 
चवषय साांगतो. (१४७) िक्र नावािे शस्त्र, क ां भारािे साधन (असिारे िाक) तसेि रथािा अवयव (असिारे 
िाक) (आचि) जनसमहू (याांच्या अचभनयाांत) तजयनी गोल चर्फरिारी योजावी. (१४८) वर टोक असलेली, 
टोक खाली असिारी, आपल्या बाजूला आिलेली आचि द सऱ्या बाजूकडून क्रमाने आपल्या बाजूकडे 
आिलेली अशी तजयनी योजली जाते. (हा हस्त) पताकेच्या (अचभनयात) तजयनी वर केलेली असा 
योजावा. ‘छान केलेस’ (सकवा ‘वाहवा’) असे म्हितानाच्या अचभनयात आन्दोचलत (तजयनी) असिारा व 
वर केलेली तजयनी असिारा ‘एक सांख्या’ (साांगताना) आचि श्वासाच्या अचभनयात ती नाकावर ठेवलेली 
(असा तो योजावा). (१४९, १५०). खाली तळ असलेली दोन्ही (हाताांिी) पचहली बोटे बाजूला जोडलेली 
सांयोगात व दूर केलेली चवरहात योजावी असे शाङ गयदेवाने साांचगतले आहे. (१५१) 

हा सूिीम ख होय. (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पताको णनम्नमध्यो यिः स तु सपगणशरािः करिः । 
देवेभ्यस्तोयदानेऽसावुत्तानोऽिोमुखिः पुनिः ॥ १५२ ॥ 
भुजर्ङ्मगतौ स स्यादास्लाले कणरकुम्भयोिः । 
भुजास्लोटे [‘मल्लाांिे बाहू थोपटिे व िांिय द्ध इत्यादींमध्ये योजावा’ असे स धाकरटीकेत म्हटले आहे. नाट्यशास्त्रात (बडोदा, भा. २, 
पृ. ४६, ४७) ‘आस्र्फोटनात’ असे म्हटले आहे व अचभनवग प्ताांनी त्यािे स्पष्टीकरि ‘मल्लय द्धात माांड्या, दांड इत्यादी (थोपटण्यात)’ असे 
चदले आहे. त्यान सार भाषाांतर केले आहे.] ि मल्लाना ंणनयुद्धाणदषु कीर्तततिः ॥ १५३ ॥ 

इणत सपगणशरािः (१५) 
अस्याङ गुिो मध्यमाया मध्यपवोदरं णश्रतिः । 
ऊध्वा कनीयसी यत्र ितुरं तं करं णवदुिः ॥ १५४ ॥ 
अन्द्ये पताकाङ गुिस्य मध्यमामूलसंत्स्थणत् । 
ईषच्च पृितो यान्द्तीं कणनिा ंि परे जगुिः ॥ १५५ ॥ 
नये वदनदेशस्थो युतौ द्वौ मणिबन्द्ियोिः । 
णवनयेऽथ णविारे स्यात्पार्श्वगगोऽथ हृणद त्स्थतिः ॥ १५६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मध्ये खोलगट असलेला जो पताक (हस्त) तो सपयचशर हस्त (होय). देवाांना पािी अपयि करण्यात 

तो उतािा आचि सापाच्या गतीमध्ये अधोम ख (म्हिजे पालथा) योजावा. (तसेि) हत्तीच्या दोन्ही 
गांडस्थळाांवर थोपटताना, िांिय द्ध इत्यादींत (म्हिजे क स्ती इत्यादींत) मल्लाांिे दांड (व माांड्या) थोपटिे 
याांत तो (अथात अधोम ख) साांचगतला आहे. (१५२, १५३) 
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हा सपयचशर (सकवा सपयशीषय) होय. (१५) 
 

ज्यात या (सपयचशर हस्तािा) अांगठा मधल्या बोटाच्या मधल्या पेरावर असतो व करांगळी वर असते 
त्याला ित रहस्त म्हिून जाितात. (१५४) 
 

द सरे (आिायय) (यात) पताक हस्ताच्या अांगठ्यािी जागा मधल्या बोटाच्या म ळाशी (मानतात), 
तर इतर (आिायय) करांगळी थोडी मागे जािारी असते असे साांगतात. (१५५) 
 

(तो) तोंडाजवळ ठेवला असता नीचतमागाच्या (चविाराच्या अचभनयात), मनगटाजवळ दोन्ही 
(ित रहस्त) जोडल्यास चवनयात, बाजूला धारि केला असता चविारात, आचि हृदयावर ठेवला असता 
(१५६), 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ऊहापोहौ ि लीलायामुदे्वणष्टतयुतिः [आवेचष्टत चक्रयेत करांगळीपासून क्रमाने बोटे आत वळवलेली असतात. ती प न्हा क्रमाने 
सरळ करिे म्हिजे उिेचष्टत चक्रया होय. एकशअेठ्ठावनाव्या श्लोकात ‘...मदयनेन’ असा पाठ आनांदा. आवृत्तीत आहे. (पृ. ६४६) त्यािा 
अथय ‘घासण्याने’ असा होतो. ‘बोटाांिी टोके मर्तदत योजली असता’, ‘मृद ’ याच्या अचभनयात प ढे हांसास्य हस्त साांचगतला आहे. त्यावरून 
येथेही ‘मदयनाने’ मादयव (म्हिजे मृद पिा) यािा अचभनय साांगिे योग्य वाटते. अड्यार आवृतीत (भा. ४, पृ. ४५) ‘... बन्धनेन’ असा पाठ 
आहे. त्यािा अथय ‘बाांधण्याने’ असा होतो.] करिः । 
कैतवेऽक्षपे्ररिे ि भवेदूध्वगतलिः समे ॥ १५७ ॥ 
अङ गुिमध्यमान्द्योन्द्यमदगनेन तु मादगवे । 
िातुयगविने त्वेतौ संयुतौ ितुरोणदतौ ॥ १५८ ॥ 

इणत ितुरिः (१६) 
सपगशीषगकरस्योध्वे यदाङ गुिकणनणिके । 
मृगशीषगस्तदा हस्तिः स त्विोवदनो भवेत् ॥ १५९ ॥ 
अदे्यहसापं्रताथेषतू्तानो द्यतूाक्षपातने । 
गण्डाणदके्षत्रसंस्थस्तु गण्डाणदस्वेदमाजगने ॥ १६० ॥ 

इणत मृगशीषगिः (१७) 
लग्नासे्त्रतात्ग्नसंस्थानास्तजगन्द्यङ गुिमध्यमािः । 
शेषे यत्रोध्वगणवरले हंसास्यिः सोऽणभिीयते ॥ १६१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तकय चवतकांच्या (अचभनयात) व उिेचष्टतय क्त लीलेमध्ये (योजावा). सम असून तळवा वर केला 

असता कपटात व र्फासे टाकण्यात (तो प्रय क्त) होतो. (१५७) 
 
अांगठा व मधले बोट एकमेकाांशी घासून तो मृद पिात (योजतात). दोन ित रहस्त जोडले असता 

(ते) िात ययय क्त विनात (प्रय क्त होतात). (१५८) 
हा ित र होय. (१६) 

 
सपयशीषय हस्तािा अांगठा व करांगळी जेव्हा वर केलेली असतात तेव्हा तो मृगशीषय हस्त होय. तो 

अधोम ख असा (१५९) ‘आज’ , ‘येथे’, ‘आता’ या अथी योजावा; (व) उतािा असा द्यतूात र्फासे 
टाकण्यामध्ये (योजावा); गाल इत्यादी भागावर ठेवलेला गाल इत्यादीवरील घाम प सण्यात (योजावा). 
(१६०) 
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हा मृगशीषय होय. (१७) 
 

तजयनी, अांगठा व मधले बोट (ही बोटे) ते्रताग्नीप्रमािे (चत्रकोिाकार) ठेवलेली व ज ळलेली असून 
राचहलेली (दोन बोटे) ज्यात उभी केलेली व चवरळ ठेवलेली असतात तो (हस्त) हांसास्य म्हटला जातो. 
(१६१) 

---------------------------------------------------------------------------
---- 

क. हंसास्य हस्ताच्या णवणनयोगात ‘यं मृदुणन णनिःसारे िक्ष्िेऽल्पे णशणथले लघौ मर्तदतं मणथतं णक्षप्तं 
दिदगं्र णविूणनत्’ असे म्हटले आहे. (त्यािा अथग असा–) हा हंसास्य मर्तदत टोक िारि करिारा ‘मऊ’ 
व ‘णनिःसार’ यातं योजला जातो; मणथत टोक िारि करिारा ‘नाजूक’ यात योजला जातो, लेकलेले टोक 
िारि करिारा ‘थोडेसे’ यात योजला जातो व कंणपत टोक िारि करिारा ‘सैल’ व ‘लहान’ यातं योजला 
जातो. अशा प्रकारे योजना करावी. (१६१, १६२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अय ंमृदुणन णनिःसारे िक्ष्िेऽल्पे णशणथले लघौ । 
मर्तदतं मणथतं णक्षप्तं दिदगं्र णविूणनत् ॥ १६२ ॥ 
औणित्याच्च्युतयुक्त्त ंतु कुसुमावियाणदषु । 

इणत हंसास्यिः (१८) 
यणद ककणिन्नमन्द्मूलं तजगन्द्याद्यङ गुणलत्रय् ॥ १६३ ॥ 
पताकस्य तदा हस्तं हंसपकं्ष प्रिक्षते । 
अयमािमने कायगश्चन्द्दनाद्यनुलेपने ॥ १६४ ॥ 
हनुदेशगतस्तु स्याद् दुिःखजे हनुिारेि । 
मण्डलीकृतबाहू तौ महास्तभ्भप्रदशगने ॥ १६५ ॥ 
आणलर्ङ्ने ि प्रत्यके्ष परोके्ष स्वत्स्तकीकृतौ । 
रोमाञ्चाद्यनुभावैस्तु रसेष्ट्वेष यथारस् ॥ १६६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(बोटाांिी) टोके मर्तदत (म्हिजे एकमेकावर घासिारी अशी योजली) असता ‘मऊ’ व ‘सारहीन’ 

याांत मचथत (म्हिजे घ सळण्यासारखी गोलाकार हलवली) असता ‘नाजूक’ यात, वर रे्फकली असता 
‘थोडेसे’ यात व कां चपत असता ‘सैल’ व ‘लहान’ याांत, हा यथायोग्य तऱ्हेने प्रय क्त होतो. (टोके) वगेळी 
करून जोडलेला (असा तो) र्फ ले गोळा करिे इत्यादींत (योजला जातो). (१६२, १६३–) 

हा हांसास्य होय. (१८) 
 

पताक हस्तािी तजयनी इत्यादी तीन बोटे (म्हिजे तजयनी, मधले बोट व चतसरे बोट) म ळाशी थोडी 
वाकलेली असता त्याला हांसपि हस्त म्हितात. हा आिमन घेण्यात (व) िांदन इत्यादींिा लेप लावण्यात 
योजावा. (१६३, १६४) 
 

हन वटीच्या जागी तो ठेवला असता द ःखाने हन वटी धारि करण्यात (योजावा). मांडलाकार 
(म्हिजे गोलाकार) बाहू योजले असता, ते दोन्ही मोठा खाांब दाखवण्यात (१६५) व प्रत्यि आसलगन 
देण्यात (योजाव)े. (आसलगन) परोि असता (म्हिजे प्रत्यि नसता) स्वस्स्तकाकार योजाव.े 

रसाांमध्ये हा त्या त्या रसान सार रोमाांि इत्यादी अन भावाांनी (योजावा). (१६६) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
क. हंसपक्ष हस्ताच्या णवणनयोगात अप्रत्यक्ष केलेल्या आकलगनात स्वत्स्तकाकार हस्त (साणंगतले 

आहेत); (स्वत्स्तकाकार) म्हिजे बाजू उलटून एक दुसऱ्याच्या खादं्यापयंत आिलेले. रोमािं इत्यादी 
साणववक भाव असले तरीही ‘अनु’ म्हिजे नंतर ‘भवणत’ उत्पन्न होतो या ्युत्पत्तीने त्यािें अनुभाव स्वरूपही 
योग्य ठरते. ‘इत्यादी’ या शब्दाने अनुभाव म्हिून प्रणसद्ध असिारे कटाक्षदृणष्ट, बाहंूिा (लाणलत्ययुक्त) 
्यापार इत्यादी णवलास घ्यायिे. ‘यथारस्’ म्हिजे स्वतिः अणभ्यक्त करावयािा प्रस्तुत रस न ओलाडंता 
(अथात त्या रसाला अनुसरून). रसातं म्हिजे शंृगार इत्यादींत हा हंसपक्ष प्रयुक्त करावा. हंसपक्षाच्या 
बाबतीत साणंगतलेले रस्यजंकत्व इतर हस्ताचं्या बाबतीतही जािावे. (१६३–१६६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अनुभावा रसवशात्काया हस्तान्द्तरेष्ट्वणप । 
इणत हंसपक्षिः (१९) 

अङ गुिमध्यमाङ गुल्यौ णिष्टागे्र तजगनी नता ॥ १६७ ॥ 
यत्रोध्वगणवरले शेषें स करो भ्रमरो भवेत् । 
ग्रहिे दीघगनालाना ंपुष्ट्पािामयणमष्ट्यते ॥ १६८ ॥ 
किगपूरे तालपते्र कण्टकोद्धरिाणदषु । 

इणत भ्रमरिः (२०) 
यत्रारु्ङ्िाग्रलग्नाश्च संहताङ गुलयोऽणखलािः ॥ १६९ ॥ 
ऊध्वाश्च मुकुलिः स स्यात्पद्माणदमुकुलाकृतौ । 
बणलकमगणि देवाना ंपूजने/नं भोजनाणदषु ॥ १७० ॥ 
मुहुर्तवकास्य प्रकृकत नीतो दाने त्वरात्न्द्वते । 
मुखिुम्बे तु कान्द्ताना ंसंणनिौ णवटिुम्बने ॥ १७१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
रसान सार इतर हस्ताांतही अन भाव येजाव.े (१६७–) 

हा हांसपि होय. (१९) 
 

ज्यात अांगठा व मधले बोट याांिी टोके ज ळलेली, तजयनी वाकलेली (१६७) (व) बाकीिी दोन 
(बोटे) उभी आचि चवरळ (ठेवलेली असतात) तो भ्रमर हस्त होय. लाांब देठाांिी र्फ ले घेण्यात हा मानला 
आहे. (१६८) (तसेि) कियपूर (कानातील अलांकार), तालपत्र (कानातील अलांकार), काटा वर काढिे 
इत्यादींत (तो योजला जातो) (१६९–) 

हा भ्रमर होय (२०) 
 

ज्यात अांगठ्याच्या टोकाशी (टोके) ज ळलेली (बाकीिी) सवय बोटे एकत्र केलेली (१६९) व उभी 
धरलेली असतात तो म क ल (हस्त) होय. कमळ इत्यादींच्या कळीच्या आकारात, बचलकमात (म्हिजे बचल 
अपयि करण्यात), देवाांच्या पूजेत (तसेि) भोजन इत्यादींत (तो योजावा) (१७०) 
 

हळू चवकचसत करून प न्हा मूळ स्वरूपाला नेलेला असा तो घाईने चदलेल्या दानात (योजावा) 
(तसेि) चप्रयतमाांच्या जवळ म खि ांबनात (व) चवटाांच्या ि ांबनात (तो योजावा). (१७१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कुिकक्षाणददेशस्थिः स्यादाच्छुणरतके करिः । 
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यदाङ गुलीपञ्चकेन सशब्दं नखलेखन् ॥ १७२ ॥ 
कुिादौ कामसूत्रज्ञास्तदाच्छुणरतकं णवदुिः । 

इणत मुकुलिः (२१) 
पद्मकोशस्य यत्र स्युररु्ङ्ल्यिः पञ्च कुणञ्चतािः ॥ १७३ ॥ 
ऊिगनाभिः स िौयेि ग्रहे केशग्रहाणदषु । 
णशरिःकण्डूयने कायगणश्चबुकके्षत्रगौ ि तौ ॥ १७४ ॥ 
कायो सस्वत्स्तकौ कसह्याघ्राणदनखरायुिे । 

इत्यिूगनाभिः (२२) 
अरालाङ गुितजगन्द्यौ लग्नागे्र णनम्नता ंगतिः ॥ १७५ ॥ 
ककणिच्चते्तलमध्यिः [‘॰॰ तलमध्यस्थस्तदा’ असा पाठ अड यार आवृत्ती (भा. ४, प.ृ ५०) घेतलेला आहे. ‘॰॰ तलमध्यः स्यात्तदा’ 
असा पाठ आनांदाश्रम आवृत्ती (प.ृ ६४८) चमळतो. हाि पाठ मानसोल्लास (भाग ३, पृ. १४१) यातही चमळतो. चवष्ट्ि धमोत्तर–प राि, 
तृतीय खांड (प.ृ ७९) यात ‘चनभ यग्नतलमध्यि’ असा शब्दप्रयोग आहे. नाट्यशास्त्र (बडोदा) [भा. २, पृ. ५२] यात ‘आभ ग्नतलमध्यस्थः’ 
असा शब्द घेतलेला असून तळटीप २ ड मध्ये ‘॰॰ मध्यि’ असा पाठभेद चदलेला आहे. आनांदाश्रम आवतृ्तीतील पाठाने अथय सहजपिे 
स्पष्ट होत असल्याने त्यान सार भाषाांतर केले आहे.] स्यात्तदा संदंश उच्यते । 
स ते्रिा स्यादग्रजश्च [जायसेनापचतचवरचित नृत्तरत्नावलीत (पृ. ४३), एकमेकाांिी नखे जोडल्याने अग्रसांदांश, प ढिी पेरे 
जोडल्याने म खसांदांश व बाजू जोडल्याने पाश्वयज सांदांश होतो असे यातील प्रकाराांिे लिि चदले आहे.] मुखजिः पार्श्वगजिः क्रमात् 
॥ १७६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्तन, काख इत्यादी जागी असिारा (तो) हस्त आच्छ चरतकात योजावा. जेव्हा पाि बोटाांनी 

आवाजय क्त असे नखलेखन (नखाांनी ओरखडिे), (१७२) स्तन इत्यादींवर करतात तेव्हा त्यास 
कामसूत्रािे जािकार आच्छ चरतक म्हिून समजतात. (१७३–) 

हा म क ल होय. (२१) 
 

ज्यात पद्मकोशािी पाि बोटे आक ां चित केलेली असतात (१७३) तो ऊियनाभ (होय). िोरून 
घेिे, केस धरिे इत्यादींत, (आचि) डोके खाजवण्यात (तो) योजावा. हन वटीच्या जागी असलेले (१७४) 
स्वस्स्तकय क्त असे ते दोन्ही (हस्त) ससह, वाघ इत्यादींच्या तीक्ष्ि नखरूपी शस्त्राांच्या अचभनयात योजाव.े 
(१७५–) 

हा ऊियनाभ होय. (२२) 
 

जेव्हा अराल हस्तािी अांगठा व तजयनी ही बोटे टोके ज ळलेली अशी असतात आचि (त्याच्या) 
तळव्यािा मध्यभाग थोडा खोलगट केलेला असतो तेव्हा तो सांदांश म्हटला जातो. तो अग्रज, म खज व 
पाश्वयज असा तीन प्रकारिा असतो. क्रमाने (१७५, १७६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रा्मुखिः संमुखिः पार्श्वगमुख इत्यस्य लक्षि् । 
कण्टकोद्धरिे सूक्ष्मकुसुमावियाणदषु ॥ १७७ ॥ 
प्रयोक्त्त्योऽग्रसंदंशो णिणगत्युक्त्तौ तु रोषतिः । 
वृन्द्तात्पुष्ट्पोद् िृतौ वर्ततशलाकाञ्जनपूरिे ॥ १७८ ॥ 
कतग्यो मुखसदंंशिः संदंशिः पार्श्वगजिः पुनिः । 
गुिणनके्षपिे मुक्त्ताललाना ंवेिने तथा ॥ १७९ ॥ 
णनरूपिे ि तववस्य सणद्वतीयोऽथ भाषिे । 
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सरोषे वामहस्तस्य ककणिदग्राणववतगनात् ॥ १८० ॥ 
अलक्त्तकाणदणनष्ट्पेषेऽप्येष श्रीशार्तर्ङ्िोणदतिः । 

इणत संदंशिः (२३) 
भ्रमरस्य तलस्थे िेत्कणनिोपकणनणिके ॥ १८१ ॥ 
ताम्रिूडस्तदा हस्तो बालाह्वानेऽथ भत्सगने । 
गीताणदतालमाने ि शघै्र्यणवर्श्वासनाणदषु ॥ १८२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
टोक प ढे, सांम ख व बाजूला असिे हे त्या (तीन प्रकाराांिे) लिि होय. काटा वर काढिे, 

लहानसर र्फ ले गोळा करिे इत्यादींत (१७७) अग्रसांदांश योजावा. रागाने ‘चधक्कार असो’ असे म्हिण्यात, 
देठापासून रू्फल (तोडून) उिलून घेण्यात, काडीने काजळ घालण्यात (१७८) म खसांदांश योजावा. आचि 
पाश्वयज सांदांश टपोऱ्या मोत्याांत दोरा घालण्यात तसेि त्याांना वजे पाडण्यात (योजावा). (१७९) 
तत्त्वचनरूपिात द सऱ्या (सांदांश हस्तासह) तो (सांय तपिे योजावा). आचि डाव्या हाताने टोक थोडे वळवनू 
रागाने भाषि करण्यात (तो) योजावा. (१८०) अळता इत्यादी क टण्यातही हा शाङ गयदेवाने साांचगतला आहे 
(१८१–) 

हा सांदांश होय. (२३) 
 

भ्रमर हस्ताच्या तळव्यात जर करांगळी व चतसरे बोट ठेवले तर (१८१) तो ताम्रिूड हस्त (होय). 
म लाांना बोलाविे, त्याांना रागविे (याांत तो योजावा) गीत इत्यादींिे तालप्रमाि, घाई, चवश्वास उत्पन्न 
करिे इत्यादींत (१८२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सशब्दच्युतसंदंशिः कायोऽसौ छोणटकोच्यते । 
प्रसाणरतकणनिस्य मुष्टेयगत्ताम्रिूडता् ॥ १८३ ॥ 
णवणनयोगं [या ताम्रिूड हस्तािा प्रयोग हजार इत्याचद सांख्या दाखवण्यात जरी महाराष्ट्रदेशात चदसून येत असला तरी इतरत्र 
प्रिारात चदसून येत नसल्याने शाङ गयदेवाने तो मानलेला नाही असे स्ष्टीकरि स धाकरटीकेत चदले आहे.] 
सहस्त्राणदसंख्याणनदेशनेऽस्य ि । 
केऽप्यिुूस्तत्त ुणनिःशङ्को नैच्छल्लक्ष्येष्ट्वदशगनात् ॥ १८४ ॥ 

इणत ताम्रिूडिः (२४) 
इणत ितुणवशंणतरसंयुतहस्तािः । 

अथ संयुतहस्तािः— 
पताकहस्ततलयोिः संिेषादज्जणलमगतिः 
देवतागुरुणवप्रािा ंनमस्कारेष्ट्वय ंक्रमात् ॥ १८५ ॥ 
कायगिः णशरोमुखोरस्थो नृणभिः स्त्रीणभयगथेष्टतिः । 

इत्यञ्जणलिः (१) 
कपोतोऽसौ करौ यत्र णिष्टमूलाग्रपार्श्वगकौ ॥ १८६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
हा आवाजय क्त, सांदांश दूर करत योजावा (म्हिजे अांगठा व तजयनी याांच्या ज ळलेल्या टोकाांनी 

आवाज करत ती दूर करून अथात ि टकी वाजवनू तो योजावा) यालाि छोचटका (म्हिजे ि टकी) म्हटले 
आहे. 
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काही (आिायांनी) करांगळी पसरलेल्या म चष्ट हस्तािे जे ताम्रिूड स्वरूप (साांचगतले आहे) (१८३) 
व त्यािा चवचनयोग हजार इत्यादी सांख्या दाखवण्यात साांचगतला आहे, ते लक्ष्याांत (म्हिजे प्रत्यि प्रिारात) 
चदसत नसल्याने चनःशांक शाङ यगदेव मानीत नाही. (१८४) 

हा ताम्रिूड होय. (२४) 
हे िोवीस असांय त हस्त समाप्त. 

 
आता सांय त हस्त– 

 
दोन्ही पताकहस्ताांिे तळव ेजोडल्याने अांजचल हस्त मानला आहे. देवता, ग रू व ब्राह्मि याांना 

नमस्कार करताना हा क्रमाने (१८५) मस्तक, तोंड व छाती याांवर ठेवनू प रुषाांनी योजावा. चियाांनी 
इच्छेन सार योजावा. 

हा अांजचल होय. (१) 
 

ज्यात दोन्ही हात म ळाशी, शवेटी व बाजूला ज ळलेले असतात तो कपोत हस्त होय. (१८६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. संयुक्त हस्तातंील कपोताच्या लक्षिात ‘जुळलेले मूळ, टोकं व बाजू असिारे’ असे णवशेष 
साणंगतल्याने तळवे जुळलेले नसल्यािे कळून येते. यावरून अजंणल हस्तापासूनिा या हस्तािा वेगळेपिा 
जािावा. (१८६, १८७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अस्य कूमगक इत्यन्द्या ंसंज्ञा ंहस्तणवदो णवदुिः । 
प्रिामे गुरुसंभाषे णवनयार्ङ्ीकृतौ त्वय् ॥ १८७ ॥ 
प्रा्मुखिः सणशरिःकम्पिः स्त्रीकापुरुषयोभगवेत् । 

इणत कपोतिः (२) 
अन्द्योन्द्यस्यान्द्तरैयगत्राङ गुल्यो णनिःसृत्य हस्तयोिः ॥ १८८ ॥ 
अन्द्तगबगणहश्च दृश्यन्द्ते ककग टिः सोऽणभिीयते । 
अन्द्तिःत्स्थताङगुणलिः कायगणश्चन्द्तायामथ मषगिे ॥ १८९ ॥ 
ऊध्वं पारे्श्वऽग्रतो वा स्यात्परा्मुखतलारु्ङ्णलिः । 
अर्ङ्ाना ंमोटने िाथ बृहदे्दहे स्वसमुंखिः ॥ १९० ॥ 
जठरके्षत्रगिः पृिे त्वर्ङ्ुलीना ंहनु दित् । 
खेदे ि संकुित्त्कंणिदन्द्योन्द्याणभमुखार्ङ्णलिः ॥ १९१ ॥ 
शङ खस्य िारिे सोऽय ंजृम्भादौ बणहररु्ङ्णलिः । 

इणत ककग टिः (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हस्तजािकार यािे कूमयक हे द सरे नाव जाितात. नमस्कार, वचडलाांच्याबरोबर सांभाषि (आचि) 
चवनयपूवयक स्वीकार याांत तो (१८७) अग्रभाग प ढे केलेला असा (योजावा). (तसाि तो) मस्तकाच्या 
कां पासह चिया व त च्छ प रुष याांच्या बाबतीत (योजावा) 

हा कपोत होय. (२) 
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ज्यात दोन्ही हाताांिी बोटे एकमेकाांच्या अांतराांमधून बाहेर येऊन (१८८) आतल्या व बाहेरच्या 
बाजूला चदसतात तो ककय ट म्हटला जातो. बोटे आतल्या बाजूला असिारा तो सिता व िमा याांत योजावा. 
(१८९) वर, बाजूला सकवा प ढे (धरलेला) असून तळव ेव बोटे पराङ्म ख (म्हिजे पाठीमागे वळलेली) 
अशी योजली असता तो अांगे मोडण्यात आचि स्वतःच्या समोर धरलेला मोठे शरीर (दाखवण्यात) योजावा. 
(१९०) पोटाच्या जागी धरलेला व बोटाांच्या मागच्या बाजूवर हन वटी धारि करीत तो खेदात (योजावा). 
सांक चित व बोटे थोडी एकमेकाांसमोर असिारा (१९१) शांख धरण्यात (आचि) बोटे बाहेरच्या बाजूला 
असिारा हा (हस्त) जाांभई इत्यादींत (योजावा). 

हा ककय ट होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. ककग ट हस्ताच्या णवणनयोगात ‘परा्मुखतलाङ गुणलिः’ असे म्हटले आहे. यात हातािें तळवे व 
बोटे परा्मुख असिे हे एकमेकाचं्या दृष्टीने व अणभनेत्याच्या दृष्टीने जािावे. मोठे शरीर (दाखवण्यात) 
‘स्वसमुंख’ म्हटले आहे. येथे स्व शब्द योजल्याने अणभनेत्याच्या संमुख असेि (जािावे). (१८८–१९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एकस्य मणिबन्द्िेऽन्द्यमणिबन्द्ित्स्थतौ करौ ॥ १९२ ॥ 
देहस्य वामपार्श्वगस्थावृत्तानौ स्वत्स्तको मतिः । 
अत्रारालौ पताकौ वाणभनये [स धाकर टीकेत ‘अचभनय करावयाच्या चवषयान सार’ असे स्पष्टीकरि चदले आहे. (अड्यार आ. 
भा. ४, पृ. ५४) आनांदाश्रम आवृत्तीत (प.ृ ६५०, तळटीप ३) ‘अचभनेयवशगौ’ असा एक द सरा पाठ चदलेला आहे. त्यान सार हे स्पष्टीकरि 
ज ळते.] वशगौ करो ॥ १९३ ॥ 
णवच्युतिः स्वत्स्तकिः स्त्रीणभरेवमस्तीणत भाषिे । 
गगने सागरादौ ि णवस्तीिे संप्रयुज्यते ॥ १९४ ॥ 

इणत स्वत्स्तकिः (४) 
लम्बमानौ पताकौ तु िथासंौ णशणथलाङ गुली । 
डोलो भवेदसौ ्यािौ णवषादे मदमूच्छगयोिः ॥ १९५ ॥ 
संभ्रमादौ यथायोगं स्तब्िो वा पार्श्वगडोणलतिः । 

इणत डोलिः (५) 
सवगशीषो णमलिाह्यपार्श्वगिः पुष्ट्पपुटो भवेत् ॥ १९६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
एकाच्या मनगटावर द सऱ्यािे मनगट ठेवलेले असे दोन्ही हात (१९२) शरीराच्या डाव्या बाजूला 

धारि केलेले व उतािे असे (योजले) असता तो स्वस्स्तक हस्त मानला आहे. यात अचभनयान सार दोन्ही 
हात अराल सकवा पताक असतात. (१९३) 
 

तो स्वस्स्तक चवच्य त (म्हिजे दोन्ही हात वगेळे केलेले असा) चियाांनी ‘असे आहे’ अशा भाषिात, 
(तसेि) आकाश, चवशाल सम द्र इत्यादींच्या (अचभनयात) योजला जातो. (१९४) 

हा स्वस्स्तक होय. (४) 
 

खाांदे व बोटे सैल असिारे व लोंबिारे दोन पताक हस्त म्हिजे डोल होय. तो रोग, चवषाद, मद व 
मूच्छा याांत (योजावा) (१९५) 
 

सांभ्रम इत्यादींत तो यथासांभव चनिल सकवा बाजूला दोलायमान असिारा (असा योजावा). 
हा डोल होय. (५) 
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ज्याांिी बाहेरिी बाांजू (एकमेकाांशी) ज ळलेली आहे असे दोन्ही सपयशीषय हस्त म्हिजे प ष्ट्पप ट हस्त 
होय. (१९६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

िान्द्यपुष्ट्पललादीनामपा ंि ग्रहिेऽपगिे । 
कायगिः पुष्ट्पाञ्जलौ िैष प्रोक्त्तिः सोढलसूनुना ॥ १९७ ॥ 

इणत पुष्ट्पपुटिः (६) 
अन्द्योन्द्यस्कन्द्िदेशस्थावरालौ स्वत्स्तकीकृतौ । 
स्वसमुंखो ि णवततावुत्सर्ङ्ो गीयते करिः ॥ १९८ ॥ 
देहदणक्षिभागस्थं स्वत्स्तकं केणिदूणिरे । 
अिस्तलत्वमप्यन्द्येऽन्द्योन्द्यकक्षानुवेणशनीिः ॥ १९९ ॥ 
अङ गुलीिः करयोिः पृिद्वय ंपार्श्वगमुखं णवदुिः । 
करावरालयोिः स्थाने सपगशीषणवतीतरे ॥ २०० ॥ 
अणतप्रयत्नसाध्येऽथे शीताणलर्ङ्नयोरणप । 
प्रसािनानर्ङ्ीकारे लज्जादौ िैव योणषता् ॥ २०१ ॥ 

इत्युत्सर्ङ्िः (७) 
खटकामुखयोिः पाण्योिः स्वत्स्तके मणिबन्द्िने । 
अन्द्योन्द्याणभमुखत्वे वा खटकाविगमानकिः ॥ २०२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
धान्य, र्फ ले, र्फळे इत्यादी (घेिे) आचि पािी घेिे व अपयि करिे याांत (तो) योजावा. आचि 

सोढलप त्राने हा र्फ लाांच्या ओांजळीमध्ये साांचगतला आहे. (१९७) 
हा प ष्ट्पप ट होय. (६) 

 
स्वस्स्तक केलेले, परस्पराांच्या खाांद्याच्या चठकािी ठेवलेले, आपल्या समोर (तळव)े असिारे व 

पसरलेले दोन्ही अराल हस्त (असता) (तो) उत्सांग हस्त म्हटला जातो. (१९८) काही आिायांनी 
शरीराच्या उजव्या बाजूला असलेले स्वस्स्तक साांचगतले आहे. द सऱ्याांनी तळव ेखाली असलेलेही (यािे) 
स्वरूप म्हटले आहे. (द सरे काही) दोन्ही हाताांिी बोटे परस्पराांच्या काखेत प्रवशे करिारी व (हाताांच्या) 
पाठी बाजूला वळलेल्या (असे यािे स्वरूप) जाितात. इतर (आिायय) अराल हस्ताांच्या जागी सपयशीषय 
हस्त (योजाव)े असे (साांगतात). (१९९, २००) 
 

अत्यांत प्रयत्नाने साध्य करावयािा चवषय, थांडी व आसलगन, प्रसाधनािा अस्वीकार आचि 
चियाांच्या बाबतीत लाज याांत (तो योजावा). (२०१) 

हा उत्सांग होय. (७) 
 

दोन्ही खटकाम ख हस्त मनगटावर स्वस्स्तक केलेले सकवा एकमेकाांसमोर योजलेले असता तो 
खटकावधयमानक होय. (२०२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. खटकाविगमानाच्या णवणनयोगात ‘पणहल्या मतानुसार’ असे म्हटले आहे. म्हिजे मनगटावर 
स्वत्स्तक केलेले या पक्षी असा अथग; दुसऱ्या मतानुसार म्हिजे एकमेकासंमोर असिे या पक्षी. (२०२, 
२०३, २०४–) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
ताम्बूलग्हिादौ स्यात्काणमना ंप्रथमे मते [‘प्रथमे मते’ असा पाठ आनांदाश्रम आवतृ्तीत (पा. ६५१) असून तो कचल्लनाथाने 
घेतलेला आहे. ससहभपूालाने ‘प्रथमे रसे’ असा पाठ घेतला आहे. (अड्यार आ., भा. ४, प.ृ ५५) ‘काचमनाां प्रथमे रसे’ यािे स्पष्टीकरि 
त्याने ‘शृांगाररसचवषयक बाबतीत’ असे चदले आहे. पचहल्या मतान सार चदलेल्या चवचनयोगात त्याने ‘र्फ ले ग ांर्फिे’ हेही घेतले आहे. द सऱ्या 
मतान सार चदलेल्या चवचनयोगात त्याने ‘सत्यभाषि इत्याचद’, ‘क म द, उत्पल व भाला याांिा अचभनय आचि शांख धरिे’ हे सवय घेतले 
आहे. नाट्यशास्त्रातील चवचनयोगात (बडोदा, भा. २, प.ृ ५८) ‘शृङ गाराथेष ’ असा शब्द आहे. अचभनवग प्ताने त्यािे स्पष्टीकरि 
‘शृांगारचवषयात ताांबलू घेिे इत्यादींत’ असे चदले आहे. याम ळे ‘प्रथमे रसे’ या पाठािीही साथयकता कळते. चवष्ट्ि धमोत्तरप रािातही (खांड 
३, पा. ८०) ‘शृांङ गाराथे प्रयोक्तव्यः’ असे म्हटले आहे. नृत्तरत्नावलीत (पा. ४५) ‘शृङ गारकायेष  ताम्बलूग्रहिाचदष ’ असे म्हटले आहे ते 
अचभनवग प्ताच्या स्पष्टीकरिाांशी ज ळते.] । 
पुष्ट्पािा ंग्रन्द्थने सत्यभाषिादौ मतान्द्तरे ॥ २०३ ॥ 
कुमुदोत्पलकुन्द्तेषु रूपिे शङ खिारिे । 

इणत खटकाविगमानकिः (८) 
स्कन्द्िकूपगरयोमगध्यमन्द्योन्द्यस्य यदा करौ ॥ २०४ ॥ 
दिाते सपगणशरसौ गजदन्द्तस्तदोणदतिः । 
आकुञ्चत्कूपगरौ स्कन्द्िदेशस्थौ सपगशीषगकौ ॥ २०५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पचहल्या मतान सार (म्हिजे मनगटावर स्वस्स्तक केलेले असता), पे्रचमकाांिे ताांबलू घेिे इत्यादींत 

(तो योजावा). द सऱ्या मतान सार (म्हिजे परस्पराांशी समोर योजलेले असता), र्फ ले ग ांर्फिे, सत्य बोलिे 
इत्यादींत (२०३) (तसेि) क म द (रात्रचवकासी कमल), नीलकमल, भाला याांच्या बाबतीतल्या अचभनयात 
आचि शांख धरिे यात (तो योजावा). (२०४–) 

हा खटकावधयमानक होय. (८) 
 

जेव्हा दोन्ही सपयशीषय हस्त एकमेकाांिा खाांदा व कोपर याांच्या मध्यभागी (२०४) ठेवले जातात तेव्हा 
(तो) गजदांत हस्त म्हटला आहे. द सऱ्या (आिायांनी), कोपर आांक चित केलेले असे दोन सपयशीषय हस्त 
खाांद्याच्या जागी ठेवलेले (२०५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. गजदंत हस्ताच्या णवणनयोगात ‘हा’ याने पणहल्या लक्षिाने साणंगतलेला णनर्तदष्ट होतो. म्हिून 
पवगतावरील णशळा उपटिे इत्यादींत त्यािाि उपयोग करायिा असे जािावे. येथे भरत इत्यादींनी 
साणंगतलेला अणभनय हस्तांिा संपूिग णवणनयोग न देिे हे नृत्तात अणभनय हस्तािंा मुख्यपिा नाही असे 
जािवून देण्यासाठी होय. आता ितुरश्र इत्यादी नृत्त हस्ताचं्याही बाबतीत माळ इत्यादी ओढिे याने 
अणभनयािी णदशा दाखवली आहे. हे ‘दुसरे साहियामुळे सूणित केले जातात’ असे, जे पूवी म्हटले आहे 
त्यािी पूतगता करण्यासाठी व अणभनयात नृत्तािे संणनपत्योपकारक अगंस्वरूप दाखणवण्यासाठी होय असे 
जािावे. (२०४–२०७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अन्द्योन्द्याणभमुखौ लक्ष्म गजदन्द्ते जगुिः परे । 
[भरताने चदलेला सांपूिय चवचनयोग शाङ गयदेवाने न साांगण्यािे कारि, कचल्लनाथाने अचभनयहस्ताांिा नृत्तातील गौिपिा दाखविे हे चदले 
आहे. ित रश्र इत्यादी नृत्तहस्ताांिा जो अचभनयचवषयक चवचनयोग चदलेला आहे त्याबद्दल दोन प्रकारिे स्पष्टीकरि कचल्लनाथाने चदले 
आहे. एक स्पष्टीकरि असे की, मागे ‘साहियाम ळे (द सऱ्या) नृत्तहस्ताांिेही (अचभनयचवषयक) स्वरूप सूचित होते’ असे जे (अध्याय ७, 
श्लोक ९१) म्हटले आहे. त्यािी पूर्तत होिे. द सरे असे की, अचभनयात नृत्तािे स्वरूप सांचनपत्योपकारक अांगािे असते हे दाखचविे. 
‘सांचनपत्योपकारक अांग’ हा शब्दप्रयोग मीमाांसाशास्त्रातील आहे. यज्ञातील जे अनेक तपशील याग करताना आिारायिे असतात त्याांना 
त्या यज्ञािी अांगे म्हटले जाते. ही अांगे दोन प्रकारिी असतात. पचहल्या प्रकारिी अांगे यज्ञ करिाऱ्या यजमानाच्या प्रयत्नाांवािून आधीि 
प री झालेली असतात. उदा. पश यागातील पशूच्या चठकाििे पश त्व, त्यािी एक ही सांख्या, तो पश  प ांसलगी असिे इत्यादी चसद्ध 
स्वरूपािी अांगे होत. द सरी अांगे कत्याच्या प्रयत्नाने साध्य होिारी असल्याने त्याांना चक्रयारूप अांगे म्हितात. उदा. ताांदूळ क टिे 
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इत्यादी. चक्रयारूप अांगाांिेही दोन प्रकार असतात–ग िकमय व प्रधानकमय. उदा. दशयपूियमासात दशयपूियमास याग हा प्रधान म्हिजे म ख्य 
होय. ताांदूळ इत्यादी त्याला साहाय्यक म्हिून ग िस्वरूपािे होत. ताांदूळ इत्यादींवर सांस्कार करिाऱ्या ज्या क टिे सकवा काांडिे या 
चक्रया त्याांना ग िकमय म्हितात. दशयपूियमास या म ख्य यागात प्रयाज इत्याचदकाांच्या योगाने त्या यागािे अपूवय उत्पन्न होण्यासाठी साहाय्य 
होत असल्याने प्रयाज, अन याज इ. प्रधानकमय होय. ते अप्रत्यि प्रकारे अपूवय हे र्फल उत्पन्न करण्याच्या कामी साहाय्यक होते–म्हिून 
त्याला आरात्–(म्हिजे द रून, दूर राहून सािात् द्रव्य इत्यादींशी सांबांचधत नसता) उपकारक असे नाव आहे. क टिे, ताांदळावर पािी 
सशपडिे इत्यादी ग िकमे सांचनपत्य म्हिजे द्रव्य इत्यादींशी सांबद्ध होऊन उपकारक होतात. म्हिून त्याांना ‘सांचनपत्योपकारक’ असे नाव 
आहे. थोडक्यात म्हिजे ग िधमय हे सांचनपत्योपकारक अांग होय. म ख्य यागािे अांगस्वरूप अशी जी द्रव्य आचि देवता इत्यादी अांगे त्याांच्या 
उदे्दशाने करायला साांचगतलेले कमय सांचनपत्योपकारक कमय होय. अचभनयात नृत्तािे साहाय्य असेि द य्यमपिाने उपकारक होत असते हे 
‘सांचनपत्योपकारक अांग’ हा शब्दप्रयोग वापरून कचल्लनाथाने साांचगतले आहे. अथात अचभनयात अचभनयहस्ताांिे स्वरूप प्रधानपिे 
असते.] एष शैलणशलोत्पाटे गतागतयुतिः करिः ॥ २०६ ॥ 
णववाहस्थाननयने स्याद्विूवरयोरय् । 
स्तम्भग्रहेऽणतभारे ि श्रीसोढलसुतोणदतिः ॥ २०७ ॥ 

इणत गजदन्द्तिः (९) 
वक्षसोऽणभमुखौ सन्द्तौ शुकतुण्डाविौमुखौ । 
कृत्वा नीताविो यत्र सोऽवणहत्थोऽणभिीयते ॥ २०८ ॥ 
दौबगल्यौत्सुक्यणनिःर्श्वासगात्रकाश्येष्ट्वसौ भवेत् । 

इत्यवणहत्थिः (१०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(व) एकमेकाांसमोर धारि केलेले, (हे) गजदांताच्या बाबतीत लिि साांचगतले आहे. पवयतावरील 
चशळा उपटून काढिे (आचि) वधू व वर याांना चववाहाच्या जागी नेिे याांत (म्हिजे याांच्या अचभनयात) हा 
(मागे प ढे) जाण्यायेण्याच्या (नेण्याआिण्याच्या) हालिालींनी य क्त असा योजावा. (तसेि) हा खाांब धरिे 

आचि खूप ओझे (घेिे) याांत श्रीसोढलप त्राने साांचगतला आहे. (२०६, २०७) 
हा गजदांत होय. (९) 

 
ज्यात छातीसमोर धरलेले दोन्ही श कत ांड हस्त अधोम ख करून (म्हिजे पालथे योजून) खाली 

नेले जातात तो अवचहत्थ हस्त म्हटला आहे. (२०८) द बयलता, उत्स कता, चनःश्वास (व) अवयवाांिा 
कृशपिा याांत तो (योजायिा) असतो. 

हा अवचहत्थ होय. (१०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मुकुलस्य कणपत्थेन वेष्टनाणन्नषिो भवेत् ॥ २०९ ॥ 
शास्त्राथगसम्यग्ग्रहिे स स्याणन्नपेषिे तथा । 
सम्यक्ि स्थाणपते तथ्यणमदणमत्यणभभाषिे  ॥ २१० ॥ 
प्रथमं गजदन्द्तं तु णनषिं केणिदूणिरे । 
स शौयगिैयगगाम्भीयगगवाणदषु मतस्तथा ॥ २११ ॥ 

इणत णनषििः (११) 
उपयुगपणर णवन्द्यस्तौ यत्रान्द्योन्द्यमिोमुखौ । 
ऊध्वाङ गुिौ पताकाख्यौ करौ स मकरिः स्मृतिः ॥ २१२ ॥ 
स नक्रमकरादीना ंक्र्यादद्वीणपनामणप । 
कसहादीनामणभनये नदीपूरस्य िेष्ट्यते ॥ २१३ ॥ 

इणत मकरिः (१२) 
हंसपक्षौ स्वत्स्तकत्वं प्राप्तौ यणद परा्मुखौ । 
विगमानस्तदा हस्तिः कपाटोद्घाटने भवेत् ॥ २१४ ॥ 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
(एका) कचपत्थ हस्ताने (द सरा) म क ल हस्त वढेल्याने चनषध हस्त होतो. (२०९) शास्त्राथय योग्य 

प्रकारे समजून घेिे, तसेि िूिय करिे, योग्य स्थापना करिे, ‘हे सत्य आहे’ असे म्हििे याांत तो योजावा. 
(२१०) 

काहींनी पचहल्या (प्रकारच्या) गांजदांताला चनषध म्हटले आहे. तसेि तो शौयय, धैयय, गाांभीयय व गवय 
इत्यादींत मानला आहे. (२११) 

हा चनषध होय. (११) 
 

ज्यात दोन्ही पताक हस्त, एकमेकाांवर, पालथे (व) अांगठा वर केलेले असे ठेवलेले असतात 
त्याला मकर म्हटले आहे. (२१२) तो नक्र, मकर इत्यादीच्या, माांसभिक (वाघ इ.) व हत्ती याांच्या आचि 
ससह इत्यादींच्या व नदीच्या प राच्या अचभनयात मानला आहे. (२१३) 

हा मकर होय. (१२) 
 

जर पराङ्म ख (म्हिजे मागे वळलेल्या) दोन्ही हांसपि हस्ताांिे स्वस्स्तक-स्वरूप केले तर तो 
वधयमान हस्त होय. तो दार उघडण्यात योजावा. (२१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. नृत्तहस्तातील ितुरश्र हस्ताचं्या लक्षिात ‘पुरोमुखौ’ असे म्हटले आहे. नतगक ज्या णदशेला 
तोंड करून उभा असेल त्याि णदशेला हातािें तळवे असिे हेि पुरोमुखत्व म्हिजे तळवे पुढे असिे असे 
जािावे. पूवग णदशेला तळवे असिे ककवा नतगकाकडे, तळवे केलेले असिे हे पुरोमुखत्व न्हे. (२१६, २१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवच्युतिः स्वत्स्तकस्तद्वद्वक्षिःस्थलणवदारिे । 
सपगशीषो हंसपक्षस्थानेऽत्स्मन्नपरे जगुिः ॥ २१५ ॥ 
अपरेऽभ्युपजग्मुस्तं स्वत्स्तकेन णवना कृत् । 

इणत विगमानिः (१३) 
इणत त्रयोदशसंयुतहस्तािः । 

पुरोमुखौ समस्कन्द्िकूपगरौ खटकामुखौ ॥ २१६ ॥ 
त्स्थतौ वक्षिःपुरोदेशे वक्षसोऽष्टाङ गुलान्द्तरे । 
ितुरश्राणवणत प्रोक्त्तौ स्त्रगाद्याकषगिे करौ ॥ २१७ ॥ 

इणत ितुरश्रौ (१) 
ितुरश्रीकृत्य पाण्योिः कृतयोहंसपक्षयोिः । 
उत्तानोऽिो व्रजत्येको वक्षोऽन्द्यो यात्यिोमुखिः ॥ २१८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्वस्स्तक-स्वरूप नसलेला तसा (वधयमान हस्त) छाती चवदारि करण्यात (योजावा). द सऱ्या 

(आिायांनी) हांसपिाच्या जागी सपयशीषय साांचगतला आहे. इतर (आिायांनी) स्वस्स्तकाचशवाय योजलेला 
असा तो स्वीकारला आहे, (२१५, २१६–) 

हा वधयमान होय–(१३) 
तेरा सांय त हस्त समाप्त. 

 
(नृत्तहस्त–) 
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दोन्ही खाांदे व कोपर सम (म्हिजे सरळ रेषेत) ठेवनू दोन्ही खटकाम ख हस्त, तळव े प ढच्या 
(म्हिजे समोरच्या) बाजूस केलेले असे छातीच्या प ढे, छातीपासून आठ अांग ळाांच्या (अांग ळ=¾ इांि) 
अांतरावर ठेवले असता ते ित रश्र म्हटले आहेत. ते माळ इत्यादी ओढण्यात (योजाव)े. (२१६, २१७) 

हे ित रश्र हस्त होत. (१) 
 

दोन्ही हात ित रश्र करून हांसपि केल्यावर, त्याांतील एक उतािा ठेवनू खाली नेला जातो व द सरा 
पालथा योजून छातीकडे आिला जातो (२१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यदा स्याता ंतदोद् वृत्तौ तालवृन्द्तणनरूपिे । 
तावेव तालवृन्द्तार्याववदन् नृत्तकोणवदािः ॥ २१९ ॥ 
प्रा्मुखौ हंसपक्षाख्यौ ्यावृत्तपणरवर्तततौ । 
जयशब्दे प्रयोक्त्त्यावुद् वृतौ मेणनरे परे ॥ २२० ॥ 

इत्युद् वृतौ (२) 
भूत्वोद् वृतौ त्स्थतौ त्र्यश्रौ हंसपक्षौ स्वपार्श्वगयोिः । 
जातौ णमथिः संमुखस्थतलौ तलमुखौ मतौ ॥ २२१ ॥ 
बुिैरणभदिाते तौ मिुरे [अचभनव ग प्ताांनी (नाट्यशास्त्र [बडोदा] भा. २, पृ. ७१) ‘मदयलां  मध रां वादयचत’ (म्हिजे मृदांग मध र 

वाजवतो) इत्याचदचवषयक अचभनयात असे याांच्या चवचनयोगासांबांधी म्हटले आहे.] मदगलध्वनौ । 
इणत तलमुखौ (३) 

अणिष्टहंसपक्षाभ्या ंस्वत्स्तकिः स्वत्स्तकौ करौ ॥ २२२ ॥ 
इणत स्वत्स्तकौ (४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तेव्हा ते उद वृत्त हस्त होतात. ते तालवृांताच्या (म्हिजे पांख्याच्या) अचभनयात (योजतात). नत्तजािकाराांनी 
त्याांनाि तालवृांत या नावाने साांचगतले आहे. (२१९) 
 

द सऱ्या (आिायांनी) समोर तळवे केलेले दोन हांसपि हस्त व्यावृत्त व पचरवर्ततत (या करिाांनी 
य क्त) असता उद वृत्त मानले आहेत (व) ते जयशब्दात योजाव े(म्हिून साांचगतले आहे.) (२२०) 

हे उद वृत्त हस्त होत. (२) 
 

उद वृत्त होऊन दोन हांसपि हस्त आपल्या बाजूला त्र्यश्र (म्हिजे चवषम योजलेले) व परस्पराांिे 
तळव ेसमोरासमोर झालेले असे असता ते तलम ख मानले आहेत. (२२१) चविानाांनी ते मध र मृदांगनादात 
साांचगतले आहेत. 

हे तलम ख होत. (३) 
 

न ज ळलेल्या दोन हांसपि हाताांनी स्वस्स्तक केल्यास स्वस्स्तक हस्त होतात. (२२२) 
हे स्वस्स्तक हस्त होत. (४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. उद् वृत हस्ताच्या दुसऱ्या लक्षिात ‘्यावृत्तपणरवर्तततौ’ असे म्हटले आहे. आत वळलेला 

म्हिजे ्यावृत्त व बाहेर वळलेला म्हिजे पणरवर्ततत असा अथग होय. (२१८–२२०) 
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क. अरालखटकामुखाचं्या लक्षिात ‘पताकस्वत्स्तक करून’ असे म्हटले आहे. ‘पताक हस्तािें 
स्वत्स्तक’ या म्हिण्याने मनगटाच्या णठकािी केलेला स्वत्स्तक कळून येतो, कारि णवशेष (प्रकार) 
साणंगतलेला नाही. ‘्यावृणत्तपणरवतगने’ याबाबत ‘करून’ असे जोडून घ्याव.े नंतर ते ‘पद्मकोशौ’ (दोन्द्ही 
पद्मकोश हस्त) असे णद्वविन वापरले असल्याने त्यािें स्वत्स्तकस्वरूप मानलेले नाही हे कळते. म्हिून 
त्यािंी ्यावृणत्त व पणरवतगन क्रमाने करून असा अन्द्वय (घ्यायिा). यातही पताक स्वत्स्तकाप्रमािेि 
पद्मकोश हस्तािेंही स्वत्स्तक करून ्यावृणत्त व पणरवतगन केले असता त्यात णवशेष सौंदयग नाही असे 
मानून अणभनवगुप्तपादानंी नणलनीपद्मकोशात साणंगतलेली वतगना करावी असे ठरवले आहे. (नाट्यशास्त्र 
[बडोदा] भा. २, पृ. ७२) ती अशी– 

“एकमेकास संमुख असिारे, मनगटाच्या णठकािी जुळलेले दोन पद्मकोश हस्त ्यावृणत्त व 
पणरवतगन योजून वेगवेगळे प्राप्त होतात ते्हा ते नणलनीपद्मकोश होत.” (७․२७३, २७४) 

अशा या पुढे साणंगतल्या गेलेल्या नणलनीपद्मकोशाच्या लक्षिाप्रमािे येथे दोन्द्ही पद्मकोश 
हस्तािंी ्यावर्तत व पणरवतगन करावे असा नाट्यािायांिा संप्रदाय जािावा. येथे दोन्द्ही पद्मकोशाचं्या 
णक्रयेबाबत ‘क्रमाने’ असे म्हटले आहे. त्यात पताकस्वत्स्तक व दोन्द्ही पद्मकोश याचं्या सागंण्याच्या 
क्रमानेि त्याचं्या णक्रयेिा क्रम कळत असल्याने त्यासाठी ‘क्रम’ शब्द योजिे णनरथगक ठरते. तसेि दोन्द्ही 
पद्मकोशािंीं ्यावृणत्त व पणरवतगन याचं्या णक्रयेिा क्रमही पाठक्रमानेि कळत असल्याने त्यासाठीही (क्रम 
शब्द योजिे) णनरथगक ठरते. म्हिून वर असिाऱ्या दोन्द्ही पद्मकोशापैंकी एकािी ्यावृणत्त व दुसऱ्यािी 
पणरवृणत्त तसेि पणरवर्ततत केलेल्यािी ्यावृणत्त व ्यावृत्त न (?) केलेल्यािे पणरवतगन क्रमाने करून, असे हे 
समजायिे हा गं्रथकारािा अणभप्राय जािावा (२२४–२२९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवप्रकीिो तु तावेव सहसा स्वत्स्तके च्युते । 
नीिाग्रावुन्नताग्रौ वा कुिाभ्या ंपुरतिः त्स्थतौ ॥ २२३ ॥ 
परा्मुखौ हंसपक्षौ णवप्रकीिौ जगुिः परे । 
इणत णवप्रकीिौ (५) 
पताकस्वत्स्तकं कृत्वा ्यावृणत्तपणरवतगने ॥ २२४ ॥ 
ऊध्वास्यौ पद्मकोशौि [‘व्यावृचत्तपचरवतयने’ या पाठयोजनेने व्यावृचत्त प्रथम व नांतर पचरवतयन असा क्रम कळून येतो. कारि 
‘व्यावृचत्त’ हा शब्द अगोदर योजलेला असून ‘पचरवतयन’ हा शब्द नांतर योजलेला आहे. पाठान सार चक्रयाांिा क्रम कळिे हा पाठक्रम होय. 
चक्रयाांिा क्रम कळण्यासाठी मीमाांसकाांनी जी सहा प्रमािे मानली आहेत त्याांतील ‘पाठ’ हे एक प्रमाि आहे. ज्या क्रमाने वेदात वाक्ये 
चदलेली असतात त्याि क्रमाने त्याांिे अध्ययन केले जाते. अथात त्याि क्रमाने त्या वाक्याांत साांचगतलेल्या गोष्टींिे स्मरि उत्पन्न होते. 
आचि त्याि क्रमाने त्याांिे अन ष्ान केले जाते. उदा. ‘सचमद याग करावा’, ‘तनूनपाद याग करावा’ अशी वाक्ये क्रमाने श्र तीत चदली 
आहेत. या पाठक्रमावरून सचमद याग अगोदर करायिा व तनूनपाद याग नांतर करायिा असा क्रम कळतो. 

अरालखटकाच्यावरील कचल्लनाथाच्या टीकेत ‘अव्यावर्तततस्य पचरवतयनां’ अशी शब्दयोजना अड्यार व आनांदाश्रम या दोन्ही 
आवृत्तींत चमळते. पि ती अथाच्या दृष्टीने योग्य वाटत नाही. ‘दोन्ही पद्मकोश हस्ताांपैकी एकािी व्यावृचत्त व द सऱ्यािी पचरवृचत्त’ असे 
अगोदर म्हिून नांतर ‘तसेि पचरवर्ततत हस्तािी व्यावृचत्त व अव्यावर्ततततािे पचरवतयन क्रमाने करून’ असे साांचगतले आहे. यात 
‘अव्यावर्ततताच्या’ऐवजी ‘व्यावर्ततत’ असा पाठ असिे योग्य वाटते. 

अरालखटकाम खाच्या लििात २२९ व्या श्लोकात ‘तलान्तरौ’ असा शब्द आलेला आहे. मानसोल्लासात (भा. ३, पृ. १४६) 
‘तालमानतः’ असे म्हटले आहे. तल सकवा ताल या शब्दाांिा अथय तळवा असा आहे. ‘ताल’ यािा द सरा अथय ‘पसरलेल्या अांगठ्यािे टोक 
व पसरलेल्या मधल्या बोटािे टोक याांमधील चमळिारे अांतर असिारे प्रमाि हा आहे.] ्यावृणत्तपणरवतगने । 
क्रमात्कृत्वा यत्र वाममुत्तानारालमािरेत् ॥ २२५ ॥ 
स्वस्स्तकापासून एकदम वगेळे केल्यास तेि चवप्रकीिय होत. द सऱ्या (आिायांनी) टोके खाली 

सकवा वर असिारे, स्तनाांच्या प ढे ठेवलेले (२२३) आचि तळव ेमागे असिारे दोन हांसपि चवप्रकीिय म्हिनू 
साांचगतले आहेत. 

हे चवप्रकीिय होत–(५) 
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पताक हस्ताांिे (मनगटाच्या चठकािी) स्वस्स्तक करून, व्यावर्ततत व पचरवर्ततत योजून (२२४) 
नांतर ऊध्वयम ख (म्हिजे तळव ेवर असलेले) दोन्ही पद्मकोश हस्त क्रमाने व्यावृत्त व पचरवर्ततत करून, 
ज्यात डावा हात उतािा असा अराल करायिा असतो (२२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

खटकामुखमन्द्य ंवािोमुखं ितुरश्रतिः । 
स्वत्स्तकेनाथवा यद्वा कृत्वारालौ करावुभौ ॥ २२६ ॥ 
खटकामुखसजं्ञौ तावरालखटकामुखौ । 
वणिजा ंसणिवादीना ंणवतकेऽसौ प्रयुज्यते ॥ २२७ ॥ 
अन्द्ये त्वाहुरुरोग्रस्थिः प्रा्मुखिः खटकामुखिः । 
अरालिः प्रोन्नताग्रोऽन्द्यत्स्तयगगीषत्प्रसाणरतिः ॥ २२८ ॥ 
पार्श्वग्यत्ययतो यद्वा स्वपार्श्वे िेत्करौ त्स्थतौ । 
तलान्द्तरौ तदा स्यातामरालखटकामुखौ ॥ २२९ ॥ 

इत्यरालखटकामुखौ (६) 
भुजाग्रयोिः कूपूगरयोरंसयोिः सणवलासयोिः । 
सतोिः पताकौ ्यावृकत्त णविाय भवतो दु्रत् ॥ २३० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
व द सरा खटाकम ख असा अधोम ख (म्हिजे पालथा) (योजायिा असतो) आचि नांतर ित रश्र करून 
अथवा स्वस्स्तकाने सकवा दोन्ही हात अराल करून (२२६) खटकाम ख (करतात) ते अरालखटकाम ख 
होत. हा व्यापारी, सचिव इत्यादींच्या चवतकात योजला जातो. (२२७) द सरे (आिायय) साांगतात की जेव्हा 
एक हात तळवा समोर केलेला असा खटकाम ख छातीच्या टोकाशी ठेवलेला व द सरा टोक वर असलेला 
थोडा चतरका पसरलेला असा अराल असतो (२२८) आचि दोन्ही हात बाजू बदलून सकवा स्वतःच्या 
आपापल्या बाजूला तल अांतर ठेवनू योजतात तेव्हा अरालखटकाम ख हस्त होत. (२२९) 

हे अरालखटकाम ख होत. (६) 
 

दोन्ही बाहूांिी टोके, कोपर व खाांदे चवलासय क्त असून, पताक हस्त व्यावृचत्त योजून जर जलदपिे 
(२३०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अिस्तलौ िेदाणवद्धवक्त्रौ हस्तौ तदोणदतौ । 
णवके्षपवलने प्राहुिः प्रयोगं कृणतनस्तयोिः ॥ २३१ ॥ 

इत्याणवद्धवक्त्रौ (७) 
मध्यमासंगताङ गुिौ ितुरश्रप्रदेशगौ । 
सपगशीषौं क्रमाणत्तयगक्प्रसरन्द्तौ प्रदेणशनी् ॥ २३२ ॥ 
बणहिः प्रसणरता ंित्तो यदा सूिीमुखौ तदा । 
पताकौ प्रथमं कायौ ्यावृत्तपणरवर्तततौ ॥ २३३ ॥ 
भ्रान्द्त्वा प्रसारिं िात्र णवशेष ंकेणिदूणिरे । 
मध्यप्रसाणरताङ गुिौ सपगशीषाकृती करौ ॥ २३४ ॥ 
रेणितस्वत्स्तकौ केणिदूिुिः सूच्यास्यलक्षि् । 

इणत सूच्यास्यौ (८) 
प्रसाणरतोत्तानतलावुच्येते रेणितौ करौ ॥ २३५ ॥ 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
तळव ेखाली असिारे केले तर ते आचवद्धवक्त्र हस्त म्हटले आहेत. नृत्तजािकार त्याांिा वापर चविेपय क्त 
(म्हिजे सांभ्रमाने) वळण्यात साांगतात. (२३१) 

हे आचवद्धवक्त्र होत. (७) 
 

मधल्या बोटाांशी अांगठे ज ळलेले, ित रश्राच्या प्रदेशाच्या (म्हिजे छातीपासून आठ अांग ळे अांतर 
असलेल्या छातीच्या प ढच्या जागी) नेलेले, दोन सपयशीषय हस्त क्रमाने चतरके पसरलेले असे, पचहले बोट 
(२३२) जेव्हा बाहेर पसरलेले धारि करतात तेव्हा ते सूिीम ख (म्हिजेि सूच्यास्य होत.) काही 
(आिायांनी) यात, प्रथम दोन पताक हस्त व्यावृत्त व पचरवर्ततत य क्त योजावे आचि चर्फरवनू (त्याांिे) 
प्रसारि कराव े (म्हिजे ते पसरलेले असे धारि कराव)े असा चवशषे साांचगतला आहे. काहींनी मध्ये 
पसरलेला अांगठा असिारे दोन सपयशीषाच्या आकारािे हात रेचित व स्वस्स्तकय क्त (योजाव)े हे 
सूच्यास्यािे लिि साांचगतले आहे. (२३३, २३४, २३५–) 

हे सूच्यास्य होत. (८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आणवद्धवक्त्राच्या णवणनयोगात ‘णवके्षपवलने’ हा शब्द आला आहे. णवके्षप म्हिजे संभ्रम; त्याने 
वळिे म्हिजे वाकडेणतकडे जािे; त्यात (२३०–२३१) 
 

क. सूच्यास्याच्या लक्षिात ‘ितुरश्रप्रदेशगौ’ असे म्हटले आहे. यात दोन ितुरश्र हस्तािंा प्रदेश 
म्हिजे छातीपासून आठ अगुंळे अतंर असिारा छातीच्या पुढिा भाग होय; त्या णठकािी नेलेले दोन 
सपगशीषग हस्त जे्हा क्रमाने स्वतिः णतरके पसरलेले असे असतात व बाहेर पसरलेले पणहले बोट िारि 
करतात ते्हा ते सूिीमुख होत असा अन्द्वय करावा. (२३३, २३४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अथवा रेणितौ प्रोक्त्तौ हंसपक्षौ दु्रतभ्रमौ । 
यद्वा रेणितयोलगक्ष्म लक्षिे णमणलते इमे ॥ २३६ ॥ 
प्रयोज्यौ तौ नृकसहस्य दैत्यवक्षोणवदारिे । 

इणत रेणितौ (९) 
एकेन ितुरश्रेि तौ स्यातामिगरेणितौ ॥ २३७ ॥ 

इत्यिगरेणितौ (१०) 
उत्तानािोमुखत्वाभ्या ंक्रमेि स्कन्द्िदेशतिः । 
पताकौ यणद णनष्ट्क्रम्य णनतम्बके्षत्रवर्ततनौ ॥ २३८ ॥ 
रेिकं कुरुतौ हस्तौ णनतम्बावुणदतौ तदा । 

इणत णनतम्बौ (११) 
बाहू ्यावर्तततेनोध्वं प्रसायग [‘पचरवर्तततः असा पाठ अड्यार (भा. ४, प.ृ ६६) व आनांदाश्रम आवृचत्त याांत घेतलेला आहे. 
आनांदाश्रम आवतृ्तीत (प.ृ ६५६) तळटीप ३ ड. मध्ये पचरवर्तततौ हा पाठ नोंदवलेला आहे नाट्यशास्त्रात [(बडोदा) भा. २, पृ. ७४] 
अचभनवग प्ताांनी ‘ऊध्वयव्यावर्ततत करिाने दोन्ही बाहू पसरून पचरवतयनचक्रयेने स्वस्स्तकाकार केलेले दोन पताक हस्त’ असे स्पष्टीकरि 
चदले आहे. 

नृत्तरत्नावलीत–(पा, ५५) या हाताांच्या लििात, 
व्यावतेत भ जादूध्वं प्रसायय पचरवतयनात् । 
पताकौ मचिबन्धस्थौ चशचथलौ स्वस्स्तकीकृतौ ॥ 

असे म्हटले आहे. त्यािा अथय असा– 
‘हातापासून वर व्यावर्ततत करि योजावे; व (बाहू पसरून पचरवतयनचक्रयेने) मनगटाच्या चठकािी सैल व स्वस्स्तकाकार 

केलेले दोन पताक हस्त’ (जेव्हा प्राप्त होतात तेव्हा ते चविानाांनी पल्लव म्हटले आहेत.) 
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‘पचरवर्तततः’ असे एकविनी रूप अथाशी ज ळत नाही. ‘पचरवर्तततौ’ असे चिविनी रूपि अपेचित आहे कारि बाकीिी सवय 
चवशषेिे चिविनी योजलेली आहेत. म्हिून ‘पचरवर्तततौ’ असा पाठ घेऊन भाषाांतर केले आहे. 

यातील पद्मकोश हस्तािा उपयोग साांगिारे मत सोमेश्वराने (मानसोल्लास भा. ३, पा. १४७) चदलेल्या लििात चमळते.] 
पणरवर्तततिः ॥ २३९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पसरलेले उतािे तळव े असिारे (दोन हात) रेचित हस्त म्हटले आहेत. (२३५) सकवा घाईने 

चर्फरवलेले दोन हांसपि हस्त रेचित म्हटले आहेत. अथवा ही दोन्ही लििे चमळून (होिारे) रेचित हस्ताांिे 
लिि (होय.) (२३६) 
 

नरससहाने दैत्यािी छाती र्फोडिे यात ते (म्हिजे चतसऱ्या लििाने साांचगतलेले) योजाव.े 
हे रेचित होत. (९) 

 
(त्याांतला) एक ित रश्र केल्याने ते अधयरेचित होत. (२३७) 

हे अधयरेचित होत. (१०) 
 

दोन पताक हस्त क्रमाने उतािे व पालथे योजून खाांद्याच्या भागापासून बाहेर घेऊन चनतांबाच्या 
जागी असलेले असे जेव्हा रेिक करतात तेव्हा ते चनतांब हस्त म्हटले आहेत. (२३८, २३९–) 

हे चनतांब हस्त होत. (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. रेणित हस्ताचं्या लक्षिात ‘ककवा ही दोन्द्ही लक्षिे णमळून रेणित हस्तािें लक्षि (होय)’ असे 
म्हटले आहे. ही पूवी साणंगतलेली दोन लक्षिे णमळून होिारे लक्षि रेणित हस्तािें णतसरे लक्षि होय. 
णतसऱ्या लक्षिात साणंगतलेले दोन रेणित हस्त नृकसहाने दैत्यािी छाती णवदारि करिे यात योजावे हा 
त्यािंाि णवणनयोग होय. 
 

क. णनतंब हस्ताचं्या लक्षिात ‘उत्तानािोमुखत्वाभ्या ंक्रमेि’ असे म्हटले आहे. उत्तान (तळवे वर 
पसरलेले) व अिोमुख (तळवे खाली असिारे) ही स्वरूपे क्रमाने होतात, एकाि वेळी न्हेत असे जािावे. 
नाहीतर ‘दोन्द्हींिे उत्तान स्वरूप व दोन्द्हींिे अिोमुख स्वरूप यानंी’ असे म्हटल्यास ‘क्रमाने’ हा शब्द 
णनरथगक ठरेल. कारि दोन्द्ही हातािें तसे स्वरूप क्रमाणशवाय संभवते. (क्रमाने यािी) साथगकता अशा 
प्रकारे होते–प्रथम ज्यािे उत्तान स्वरूप असते त्यािे अिोमुख स्वरूप व ज्यािे अिोमुख स्वरूप असते 
त्यािे उत्तानस्वरूप असे समजले असता उत्तान व अिोमुख ही स्वरूपे क्रमाने संभवतात. दोन्द्ही हातािें 
एकाि वेळी उत्तान व अिोमुख स्वरूप असिे (असे मानल्यास) (क्रमाने) या शब्दाने ठरवायिे वैणशष्ट्ट्य 
राहात नाही. आणि णशवाय (वर साणंगतल्या तऱ्हेने क्रम मानल्याने) णक्रयेच्या वैणित्र्यामुळे णवशेष अशा 
शोणभवंतपिािाही लाभ होतो. (२३८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वत्स्तकाकृणतता ंनीतौ पताकौ पल्लवौ मतौ । 
णशणथलौ णत्रपताकौ तु केणिदत्र प्रिक्षते ॥ २४० ॥ 
नतोन्नतौ पद्मकोशौ णशणथलौ मणिबन्द्ियोिः । 
स्वपार्श्वगयोिः पुरस्ताद्वा पल्लवावदन्द्परे ॥ २४१ ॥ 
पद्मकोशकरस्थाने पताकाबपरे जगुिः । 

इणत पल्लवौ (१२) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
व्यावर्ततत (करिाने) दोन्ही बाहू वर पसरून पचरवर्ततत (करिाने) (२३९) स्वस्स्तकाकार केलेले 

दोन पताक हस्त पल्लव मानले आहेत. यात काही सैल (योजलेले) चत्रपताक हस्त साांगतात. (२४०) 
इतराांनी खाली वाकलेले व वर केलेले मनगटाच्या जागी सैल (योजलेले) (आचि) असे स्वतःच्या बाजूला 
सकवा प ढे असिारे दोन पद्मकोश हस्त पल्लव म्हिनू साांचगतले आहेत. (२४१) 
 

द सऱ्याांनी पद्मकोश हाताांच्या जागी पताक हस्त साांचगतले आहेत. 
हे पल्लव होत. (१२) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पार्श्वगदेशोत्त्थतौ पार्श्वगमस्पृशन्द्तौ गतौ णशरिः ॥ २४२ ॥ 
णनतम्बवत्केशदेशाणन्नष्ट्क्रम्य ि पुनिः पुनिः । 
पृथग्गतागतौ यौ तौ केशबन्द्िौ करौ मतौ ॥ २४३ ॥ 

इणत केशबन्द्िौ (१३) 
कपोलासंललाटाना ंके्षते्र त्वन्द्यतमे त्स्थतौ । 
णत्रपताकौ करौ ककणिणत्तयगञ्चौ संमखौ णमथिः ॥ २४४ ॥ 
असंकूपगरयोिः ककणिच्चलतोरूध्वगतस्तलौ । 
क्षिं भूत्वा प्रिणलतौ जे्ञयावृत्तानवणञ्चतौ ॥ २४५ ॥ 
असंकूपगरयोिः ककणित्पतनं मन्द्वते परे । 

इत्युत्तानवणञ्चतौ (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बाजूपासून वर नेलेले, बाजूला स्पशय न करता मस्तकापयंत गेलेले, (२४२) चनतांबहस्ताप्रमािे 
केसाांच्या भागापासून बाहेर चनघून प न्हा प न्हा (म्हिजे वरिेवर) वगेवगेळे नेले–आिलेले जे दोन हस्त ते 
केशबांध मानले आहेत. (२४३) 

हे केशबांध होत. (१३) 
 

गाल, खाांदा सकवा कोपर याांपकैी एका जागी ठेवलेले दोन चत्रपताक हस्त सकचित चतरके असे 
परस्परासमोर असिारे, (२४४) खाांदा व कोपर थोडे हलिारे योजून, तळव ेवर असिारे (म्हिजे उतािे) 
ििभर करून, जोराने हलिारे (असे योजले असता) ते उत्तानवांचित जािाव.े (२४५) 
 

द सरे (आिायय) खाांदा व कोपर याांिे थोडे पडिे (म्हिजे वाकिे) मानतात. 
हे उत्तानवांचित होत. (१४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. केशबंि हस्ताचं्या लक्षिात ‘णनतंबवत्’ असे म्हटले आहे. णनतंबाप्रमािे या अणतदेशाने येथेही 

क्रमाने उतािे व पालथे स्वरूप योजून, असे जोडून घ्यावे. असे ते बाजूच्या भागापासून मस्तकापयंत गेलेले 
असतात. जे्हा एक हात केसाचं्यापासून बाहेर नेला जातो ते्हा दुसरा केसाचं्याकडे आिला जातो. अशा 
तऱ्हेने वारंवार वेगवेगळे नेले–आिलेले दोन हात केशबंि मानले आहेत. (२४२, २४३) 
 

क. उत्तानवंणिताच्या लक्षिात वरच्या बाजूला तळव े असिारे याने उत्तानत्व, अथात उतािे 
स्वरूप व प्रिणलत म्हिजे जोराने हलिारे याने वंणितत्व (म्हिजे वंणितस्वरूप) जािावे. (२४४, २४५) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
पताकौ डोणलतौ णतयगक्प्रसृतौ तौ लताकरौ ॥ २४६ ॥ 
अनयोिः करयोिः केशबन्द्ियोश्च णनतम्बयोिः । 
णत्रपताकाकृकत केणिदािायािः प्रणतजानते ॥ २४७ ॥ 
इणत लताकरौ (१५) 
स्पृशत्कणरकराकारिः पार्श्वगयोशे्चल्लताकरिः । 
उन्नतो दोणलतोऽन्द्यस्तु किगस्थिः खटकामुखिः ॥ २४८ ॥ 
णत्रपताकोऽथवा यत्र कणरहस्तममंु णवदुिः । 
नन्द्वन्द्यहस्तवत्कस्मान्नात्र णद्वविनं कृत् ॥ २४९ ॥ 
ब्रूमो यतै्रकशब्देन सजातीयावुभौ करौ । 
उक्त्तौ तत्र णद्वविनं घटवच्चतुरस्त्रवत् ॥ २५० ॥ 
णभन्नशब्दौ णवजातीयौ यौ वा णद्वविनं तयोिः। 
यथा घटपटौ स्यातामरालखटकामुखौ ॥ २५१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चतरके पसरलेले (व) आांदोचलत केले जािारे दोन पताक हस्त लताहस्त होत. (२४६) 
हे हात (तसेि) केशबांध व चनतांब याांच्या बाबतीत काही आिायय चत्रपताकाकार (म्हिजे चत्रपताक 

हस्ताांिे स्वरूप) जाितात. (२४७) 
हे लताहस्त होत. (१५) 

 
एक लताहस्त हत्तीच्या सोंडेसारखा दोन्ही बाजूांना स्पशय करिारा, वर नेलेला व आांदोचलत असा 

आचि द सरा कानाच्या जागी ठेवलेला खटकाम ख (२४८) सकवा चत्रपताक हस्त ज्यात योजलेला असतो 
त्याला कचरहस्त म्हिून जाितात. पि इतर हाताांप्रमािे येथे चिविन का योजलेले नाही? (२४९) (असे 
चविारल्यास) साांगतो–जेथे एका शब्दाने सजातीय असे दोन्ही हात साांचगतले आहेत तेथे घटाप्रमािे 
(सकवा) ित रस्त्राप्रमािे चिविन (योग्य होय). (२५०) 
 

अथवा चवजातीय असे जे दोन वगेवगेळे शब्द त्याांिे ‘घटपटौ’ (घट व पट हे दोन्ही) (सकवा) 
‘अरालखटकाम ख’ (अराल व खटकाम ख हे दोन्ही) असतात असे (चिविन योग्य होय). (२५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. कणरहस्ताच्या लक्षिात ‘स्पृशत्कणरकराकारिः’ असे म्हटले आहे. कणरकर म्हिजे हत्तीिी सोंड. 
‘स्पशग करिाऱ्या हत्तीच्या सोंडेसारखा ज्यािा आकार आहे’ अशी ‘स्पृशत्कणरकराकार’ या बहुव्रीणह 
समासािी लोड होय. हत्ती जे्हा आपल्या सोंडेने जवळ असिाऱ्या झाड इत्यादींना स्पशग करतो ते्हा 
बाजूला पसरलेल्या त्याच्या सोंडेिे जसे स्वरूप णदसते तशा स्वरूपािे अनुकरि करिारा असा अथग. येथे 
ितुरश्र इत्यादी नृत्तहस्त ‘ितुरश्रौ’ (दोन ितुरश्र हस्त) असे णद्वविनी रूप योजून साणंगतले आहेत. त्या 
नृत्तहस्तािें लक्षि तसेि णदले आहे व णदले जाईल. मग हाही नृत्तहस्त त्याि प्रकारिा असता ‘कणरहस्तौ’ 
असा त्यािा णनदेश केलेला नाही पि ‘कणरहस्तिः’ असा एकविनी णनदेश केला आहे. त्यािप्रमािे ‘याला 
कणरहस्त म्हिून जाितात’ असे लक्षि णदले आहे हे कसे काय जुळते? या अणभप्रायाने गं्रथकार णविारिा 
करीत आहे. 

येथे णद्वविनी रूप वापरण्यात, सजातीय अथगवािक अशा एकाि स्वरूपाच्या दोन शब्दािंा 
‘ितुरश्रौ’ इत्यादींमध्ये एकशेष, कारि म्हिून स्वीकारला आहे. त्यािप्रमािे णवजातीय अथगवािक दोन 
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णभन्न स्वरूपे असिाऱ्या शब्दािंा ‘अरालखटकामुखौ’ इत्यादींत, द्वन्द्द्वसमास कारिरूपाने स्वीकारला 
आहे. ‘कणरहस्त’ यात द्वन्द्द्व व एकशेष यापैंकी कोिताही एक संभवत नसल्याने णद्वविन वापरिे योग्य 
नाही. म्हिून एकविनी रूप योग्य प्रकारे योजले आहे असे प्रणतपादन करीत गं्रथकार सागंत आहे– 

सजातीय म्हिजे ितुरश्र इत्यादी स्वरूपामुळे समान जातीिे दोन हस्त एका ितुरश्र इत्यादी 
णद्वविनी शब्दाने साणंगतले आहेत. जसे एक घट व एक घट णमळून दोन घट ‘घटौ’ असे णद्वविन (योजून 
साणंगतले जातात), (ककवा) जसे एक ितुरश्र व एक ितुरश्र णमळून दोन ितुरश्र हस्त ‘ितुरश्रौ’ असे 
साणंगतले आहेत. तसेि उद् वृत्त इत्यादींत एकशेषाने णद्वविन योजले आहे. 

जे दोन णवजातीय म्हिजे वेगवेगळ्या स्वरूपािें वेगवगेळ्या शब्दानंी साणंगतलेले हस्त आहेत, 
त्याचं्या बाबतीत जसे घट व पट यािें ‘घटपटौ’ तसे अराल व खटकामुख यािें ‘अरालखटकामुखौ’ असे 
णद्वविन द्वन्द्द्वसमासाने योजले आहे. 

प्रस्तुत कणरहस्ताचं्या बाबतीत द्वन्द्द्व ककवा एकशेष घेता येत नाहीत हे दाखवण्यासाठी सागंत 
आहे– 

यात एक हात हत्तीच्या सोंडेसारखा योजलेला असतो. मग दुसऱ्या हातािा काय उपयोग? अशी 
आकाकं्षा उत्पन्न होते. (ती पुरी करण्यासाठी) सागंत आहे– 

‘अन्द्या’ म्हिजे ‘दुसरी’ असा स्त्रीकलगी शब्द णक्रया या शब्दाला उदे्दशून होय. ‘अन्द्या’ म्हिजे दुसरी 
हस्त–णक्रया. ती इणतकतग्यता म्हिून अगंस्वरूप असा अथग. एक हात हत्तीच्या सोंडेच्या प्रमािे योजल्यावर 
मग दुसऱ्या खटकामुख ककवा णत्रपताक हस्तािी कानाच्या जवळ असिारी त्स्थणत हत्तीच्या कानािे 
अनुकरि करण्याने कणरहस्तालाि साहाय्यकारक होते, म्हिून ती अगंस्वरूप होय. म्हिून एकविन 
योजले आहे. हे स्पष्टीकरि न स्वीकारिाऱ्याला सागंत आहे (की येथे करी शब्दाने साणंगतला जािारा एक 
हात व हस्त शब्दाने साणंगतला जािारा दुसरा हात असे नाही). आपि प्रणतपाणदत केलेल्या अथाला संमणत 
दाखवण्यासाठी सागंत आहे की भरतमुनींनी एकविन योजले आहे– 

भरतमुनींनी म्हटले आहे– 
“उंि केलेला (एक) लताहस्त या बाजूकडून (त्या) बाजूला आदंोणलत केलेला व दुसरा णत्रपताक 

हस्त कानावर (ठेवलेला) कणरहस्त म्हटला आहे.” [नाट्यशास्त्र (बडोदा), भा. २, पा. ७५] (२४८–२५४) 
------------------------------------------------------------------------------ 

कणरहस्ताकृणतस्त्वेको दृश्यतेऽत्र लताकरिः । 
इणतकतग्यता त्वन्द्या स्यादेकविनं ततिः ॥ २५२ ॥ 
न िात्र कणरहस्तत्वमेकैकत्र घटत्ववत् । 
न िातै्रकिः करी हस्तशब्दवाच्योऽपरिः करिः ॥ २५३ ॥ 
नैकशेषो [सांस्कृत व्याकरिातील पाि वृत्तींपैकी समास व एकशषे या दोन वतृ्ती आहेत. समासाांपैकी िन्ि समासात दोन सकवा अचधक 
नामे एकत्र आलेली असतात. उदा. राम व कृष्ट्ि याांिा िन्ि समास रामकृष्ट्ि असा मराठीत होतो. सांस्कृतात तो ‘रामःि कृष्ट्िःि’, 
‘रामकृष्ट्िौ’ असा चिविनान्त होतो. अथात यामध्ये ही दोन सकवा अचधक नामे परस्परचभन्न असतात. हा इतरेतर िन्ि होय. जेव्हा अनेक 
शब्द समान स्वरूपािे असून ते एकत्र आिले जातात तेव्हा त्याांपैकी एकि ठेवला जातो व त्यािे आवश्यक ते विन योजले जाते तेव्हा 
ती एकशषे वृचत्त होय. उदा. रामः ि रामः ि रामौ (चिविनान्त), रामः ि रामः ि रामः ि रामाः (बह विनान्त). सोईसाठी काही वेळा 
एकशषे हा िन्ि समजला जातो. पि तो खरोखरी िन्ि नसून ती एक वेगळी वृचत्त आहे.] न ि द्वन्द्द्वो यतो णद्वविनं भवेत् । 
आणश्रतं िैकविनं मुणनना सवगदर्तशना ॥ २५४ ॥ 

इणत कणरहस्तिः (१६) 
णत्रपताकौ [स धाकरटीका–एक हात कमरेवर टोक ठेवलेला व द सरा बाजूवर टोक ठेवलेला (अड यार आ. भा. ४, पृ. ७१)] 
कटीशीष ेन्द्यस्ताग्रौ पक्षवणञ्चतौ । 

इणत पक्षवणञ्चतौ (१७) 
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तौ पार्श्वाणभमुखाग्रौ तु पक्षप्रद्योतकौ मतौ ॥ २५५ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यात एक लताहस्त हत्तीच्या सोंडेसारखा चदसतो व द सऱ्या हातािा वापर इचतकतयव्यतेम ळे त्याला 
साहाय्यक असतो म्हिून एकविन (योजले आहे). (२५२) 
 

घटाप्रमािे येथे हत्तीच्या सोंडेिे स्वरूप एकेकाच्या चठकािी नाही. येथे एक हस्त हत्ती व द सरा 
हस्त यािा वािक नाही. (२५३) (अथात) एकशषे नाही व िन्िही नाही, की ज्याम ळे चिविन झाले असते. 
(म्हिून) सवयदशी म नीने एकविनािा आश्रय केला आहे. (२५४) 

हा कचरहस्त होय. (१६) 
 

कमरेवर टोके ठेवलेले दोन चत्रपताक हस्त पिवांचित हस्त होत. 
हे पिवांचित हस्त होत. (१७) 

 
तेि बाजूला वळलेली टोके असता पिप्रद्योतक मानले आहेत. (२५५) 
---------------------------------------------------------------------------

-- 
उत्तानौ केणिदन्द्ये तूध्वाङ गुली ि परा्मुखौ । 
हस्तौ भित्न्द्त शोभते िैतौ प्राग्भ्यामनन्द्तर् ॥ २५६ ॥ 

इणत पक्षप्रद्योतकौ (१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
काही (आिायय) वर पसरलेले (म्हिजे उतािे) व द सरे (आिायय) बोटे वर केलेली व मागे वळलेले असे 
दोन्ही हात साांगतात. पूवीच्याांच्या नांतर हे शोभतात. (२५६) 

हे पिप्रद्योतक होत. (१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उपवक्षस्थलं हंसपके्ष गच्छणत पार्श्वगतिः । 
सणवलासोऽपरत्स्तयगक्प्रसृतशे्चल्लताकरिः ॥ २५७ ॥ 
क्रमादर्ङ्ान्द्तरेिैवं दण्डपक्षौ तदा करौ । 
हस्तप्रसारिं त्वत्र यगुपन्द्मेणनरे परे ॥ २५८ ॥ 

इणत दण्डपक्षौ (१९) 
अिोमुखौ कणटके्षते्र त्स्थत्वा न्द्यणञ्चतकूपूगरौ । 
पताकौ णतयगगूध्वं द्राग्गतौ गरुडपक्षकौ ॥ २५९ ॥ 
णत्रपताकाणवमौ कैणश्चदुक्त्तौ न तु मुनेमगतौ । 

इणत गरुडपक्षकौ (२०) 
भालस्थलमुरोदेशात्प्राप्य तत्पार्श्वगमागतौ ॥ २६० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
एक हांसपि हस्त बाजूकडून छातीजवळ नेला असता व द सरा लता हस्त चवलासय क्त चतरका 

पसरला असता (२५७) व असे क्रमाने द सऱ्या अांगाने (म्हिजे द सऱ्या हाताने) केले असता ते दांडपि होत. 
द सऱ्या (आिायांनी) (दोन्ही) हाताांिे पसरिे एकाि वळेी मानले आहे. (२५८) 

हे दांडपि होत. (१९) 
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तळहात कमरेवर ठेवलेले व कोपर वाकलेले दोन पताक हस्त चतरके वर जलद नेले असता (ते) 
गरुडपिक (होत). (२५९) काहींनी (पताकाच्या ऐवजी) हे चत्रपताक हस्त साांचगतले आहेत. पि ते 
(भरत) म नींना मान्य नाहीत. 

हे गरुडपिक होत. (२०) 
 

छातीच्या भागापासून त्या (त्या) बाजूला आिून कपाळापयंत आिलेले (२६०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. पक्षप्रद्योतकाचं्या लक्षिात ‘शोभेते िैतौ प्राग्भ्यामनन्द्तर्’ असे म्हटले आहे. ‘एतौ’ म्हिजे बोटे 
वर असलेले व मागे वळलेले असे णतसऱ्या मताने साणंगतलेले. ‘प्राग्भ्या्’ म्हिजे ‘काहींनी उतािे 
(साणंगतले आहेत)’ या दुसऱ्या मताने साणंगतलेल्याचं्या (‘अनन्द्तर्’ म्हिजे नंतर). येथे िकार (म्हिजे 
आणि) हा ‘प्राग्भ्या्’ (पूवींच्याचं्या) या म्हिण्यात ‘पणहल्या दोन्द्ही मतानंी साणंगतलेल्याचं्या’ असा समुच्चय 
दाखवण्यासाठी योजावा. त्यामुळे अथग असा णमळतो–कमरेवर टोके ठेवलेले दोन णत्रपताक हस्त प्रथम 
बाजूला टोके वळलेले असे योजून नंतर उतािे करून मग बोटे वर केलेले व मागे वळलेले असे योजले 
असता णवशेष शोभा (णनमाि) होते. (२५५, २५६) 

 
क. ऊध्वगमंडलींच्या लक्षिात, छातीपासून बाजूला नेऊन कपाळप्रदेशापयंत आिलेले असा अन्द्वय 

करावा. येथे छातीपासून ्यावर्तततकरिाने आपापल्या बाजूला नेऊन कपाळप्रदेशापयंत आिलेले (अंसा 
अथग). मग गोलाकार णलरवून पसरलेले ते ऊध्वगमंडली होत असे काहींिे मत आहे. दुसऱ्यानंी 
‘कपाळापयंत आििे’ येथपावेतो यािें लक्षि साणंगतले आहे. कारि तेवढ्यानेि ऊध्वगमंडलीिे लक्षि 
णनष्ट्पन्न होते असा त्यािंा अणभप्राय होय. ‘गोलाकार णलरवून पसरिे’ हे ऊध्वगमंडलींिे स्वरूप होय असे 
त्यािें मत आहे. कारि ऊध्वगमंडली हस्ति नृत्तजािकारातं िक्रवतगणनका म्हिून प्रणसद्ध आहेत. (२६०–
२६१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मण्डलभ्रात्न्द्तणवततावूध्वगमण्डणलनौ करौ । 
ललाटप्रात्प्तपयगन्द्तमन्द्ये लक्ष्मानयाजगगुिः ॥ २६१ ॥ 
िक्रवतगणनकेत्येतौ प्रणसद्धौ नृत्तवेणदना् । 

इत्यधू्वगमण्डणलनौ (२१) 
तौ पताकाकृती पार्श्वगन्द्यस्तावन्द्योन्द्यसंमुखौ ॥ २६२ ॥ 
पार्श्वगमण्डणलनावुक्त्तावन्द्ये त्वाहुिः स्वपार्श्वगयोिः । 
आणवद्धभ्राणमतभुजौ पार्श्वगमण्डणलनाणवणत ॥ २६३ ॥ 
कक्षवतगणनकेत्येतौ मन्द्वते नृत्तवेणदनिः 

इणत पार्श्वगमण्डणलनौ (२२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
(व) गोलाकार चर्फरवनू चवस्तारलेले ऊध्वयमांडली हस्त होत. याांिे लिि द सऱ्या (आिायांनी) कपाळापयंत 
आिण्यापयंत साांचगतले आहे. (२६१) 
 

हे नृत्तजािकाराांत िक्रवतयचनका म्हिून प्रचसद्ध आहेत. 
हे ऊध्वयमांडली हस्त होत. (२१) 
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पताक आकारािे, बाजूांकडे ठेवलेले (व) एकमेकाांसमोर असिारे ते दोन (हस्त) पाश्वयमांडली 
म्हटले आहेत. पि द सरे (आिायय) म्हितात स्वतःच्या बाजूकडे आचवद्ध (म्हिजे आवचेष्टत करि योजून) 
गोल चर्फरवलेले दोन हात पाश्वयमांडली होत. (२६२, २६३) 
 

नृत्तजािकार याांना किवतयचनका असे मानतात. 
हे पाश्वयमांडली हस्त होत. (२२) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. पार्श्वगमंडलींच्या दुसऱ्या लक्षिात ‘आणवद्धभ्रणमतभुजौ’ असे म्हटले आहे. यातील ‘आणवद्ध’ या 

शब्दाने आवेणष्टत करि असलेली वतगना कळते. ‘ते (हात) आपापल्या बाजूला गोलाकार णलरवलेले 
यावरून’ पार्श्वगमंडली या नावािी साथगकता दाखवली जाते. (पार्श्वग म्हिजे बाजू व मंडल म्हिजे 
गोलाकार. अथात आपापल्या बाजूला गोल णलरवलेले.) (२६२, २६३). 
 

क. एका हाताने उदे्वणष्टत व दुसऱ्याने अपवेणष्टत करि केले असता दोन्द्ही करिे एकाि वेळी 
संभवतात. तसेि एक (जवळ) आिला जात असता (दुसरा) दूर न्द्यावा अशा णभन्न स्वरूपाच्या वतगनानंी 
छातीपासून आपापल्या बाजूला गोल णलरवून आिलेले व नंतर छातीकडे क्रम सोडत प्राप्त झालेले. यािा 
अथग असा–उदे्वणष्टताने आरंभ करून आपल्या बाजूला नेलेला हात आवेणष्टताने छातीकडे आिला जातो. 
तसेि आवेणष्टत करिाने आरंभ करून आपल्या बाजूकडे नेलेला उदे्वणष्टताने छातीकडे आिला जातो. 
‘दुसऱ्या (आिायांनी) हंसपक्ष साणंगतले आहेत’ यावरून पणहले पताक हस्त होत असे जािावे. (२६४–
२६६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

युगपत्करिे कृत्वोदे्वणष्टतं िापवेणष्टत् ॥ २६४ ॥ 
यातौ स्वपार्श्वे वक्षस्तो भ्रान्द्त्या मण्डलवत्क्रमात् । 
वक्षोऽणभ्युत्क्रमात्प्राप्तावुरोमण्डणलनौ करौ ॥ २६५ ॥ 
अनयोभ्रगमिं प्राहुरन्द्ये वक्षस्थलस्थयोिः । 
उरोवतगणनकात्वेन प्रणसद्धौ तणद्वदाणममौ ॥ २६६ ॥ 
हंसपक्षौ परे प्राहुरूध्वगमण्डणलषु णत्रषु । 

इत्युरोमण्डणलनौ (२३) 
एकत्रोरिःत्स्थतोत्तानेऽन्द्यत्स्मन्द्पार्श्वगप्रसाणरते ॥ २६७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(एका हाताने) उिेचष्टत करि व (द सऱ्या हाताने) अपवेचष्टत करि एकाि वळेी करून, 

मांडलाप्रमािे (म्हिजे गोलाकार) चर्फरवनू क्रमाने छातीपासून आपल्या बाजूला नेलेले व उलट प न्हा 
छातीजवळ आिलेले (दोन्ही हात) उरोमांडली हस्त होत. (२६४, २६५) द सरे (आिायय) छातीजवळ 
असलेल्या या हाताांिे गोलाकार चर्फरिे साांगतात. ते (म्हिजे नृत्त) जाििाऱ्याांमध्ये हे उरोवतयचनका म्हिनू 
प्रचसद्ध आहेत. (२६६) 
 

ऊध्वयमांडली (इत्यादी) चतन्हींत द सरे (आिायय) हांसपि हस्त साांगतात. 
हे उरोमांडली हस्त होत. (२३) 

 
एक हात छातीवर उतािा ठेवलेला व द सरा (उतािा असा) बाजूला पसरलेला असता, (२६७) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
क. उरिःपार्श्वािगमंडलाचं्या लक्षिात, ‘एकत्र’ म्हिजे एक हात ‘उरिःत्स्थतोत्ताने’ म्हिजे छातीवर 

ठेवलेला व उतािा असा असता; ‘उरिःत्स्थत व उत्तान’ उरिःत्स्थतोत्तान असा हा (कमगिारय) समास होय; 
दुसरा हात पसरलेला असता. येथे शब्दाने साणंगतले नसले तरी ‘उतािा’ हे णवशेषि तकाने जािाव.े 
नाहीतर ‘आवेणष्टत करिाने दुसरा हात’ अशी साणंगतली जािारी आवेणष्टत करिाला योग्य अशी दुसऱ्या 
हातािी योजना न झाल्याने शोणभवंतपिा राहिार नाही. अशा तऱ्हेने दुसरा हात त्याि वेळी अराल होऊन 
मंडलाकार केलेला असा छातीकडे आिला जातो असा संबंि (जोडून घ्यावा). ‘तदैव’ म्हिजे ‘ते्हाि’–
जे्हा छातीवर असलेला हात आपल्या बाजूला नेला जातो त्यािवेळी बाजूला पसरलेला हात छातीकडे 
आिला जातो असा अथग. (२६७–२६९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

्यावर्तततेनालपद्मीकृत्वोरस्थो यदा करिः । 
स्वपार्श्वं नीयतेऽन्द्यस्तूदे्वणष्टतणक्रयया करिः ॥ २६८ ॥ 
तदैवारालतापं्राप्य यात्युरो मण्डलाकृणतिः । 
अन्द्योऽप्येवं कराभ्यासादुरिः पार्श्वािगमण्डलौ ॥ २६९ ॥ 

इत्युरिः पार्श्वािगमण्डलौ (२४) 
एकं वतगनयारालं तथान्द्यमलपल्लव्। 
हस्तं मुहुिः क्रमात्कृत्वा णक्रयते [‘चक्रयते’ असा पाठ आनांदाश्रम (प.ृ ६६२) व अड्यार (भा. ४, पृ. ७६) या दोन्ही आवृत्तींत 
आहे. पि ‘खटकाम खौ’ हे चिविन असल्याने ‘चक्रयेते’ असा पाठ असिे योग्य होय. स धाकरटीकेत ‘चक्रयेते’ असाि पाठ घेतला आहे.] 
स्वत्स्तकाकृती ॥ २७० ॥ 
खटकामुखहस्तौ िेन्द्मुणष्टकस्वणतकौ तदा । 
कणपत्थौ णशखरौ मुष्टी िाथ वा स्वत्स्तकाकृती ॥ २७१ ॥ 

इणत मुणष्टकस्वत्स्तकौ (२५) 
अणिष्टस्वत्स्तकौ सन्द्तौ ्यावृत्तणक्रयया करौ । 
णमथिः परा्मुखौ कृत्वा यौ कृतौ पद्मकोशकौ ॥ २७२ ॥ 

------------------------------------------------------------------------------ 
छातीवर ठेवलेला हात जेव्हा व्यावर्ततत करिाने अलपद्म करून आपल्या बाजूकडे नेला जातो तेव्हा त्याि 
वळेी द सरा हात उिेचष्टत करिाने अराल स्वरूप प्राप्त करून घेऊन गोलाकार (चर्फरवनू) छातीकडे 
आिला जातो. अन्य (म्हिजे पचहलाही प न्हा) याप्रमािे (योजला जातो) अशा हाताांच्या प न्हा प न्हा 
योजनेने उरःपाश्वाधयमांडल हस्त होत. (२६८, २६९) 

हे उरःपाश्वाधयमांडल हस्त होत. (२४) 
 

एक (हात) वतयनेने अराल करून तसेि द सरा क्रमाने वारांवार अलपल्लव करून दोन्ही 
खटकाम खहस्त स्वचतकाकार केले असता ते म चष्टकस्वस्स्तक होत. सकवा दोन्ही खटकाम खहस्त 
स्वचतकाकार केले असता ते म चष्टकस्वस्स्तक होत. सकवा दोन्ही कचपत्थ, चशखर अथवा म ष्टी हस्त 
स्वस्स्तकाकार योजाव.े (२७०, २७१) 

हे म चष्टकस्वस्स्तक हस्त होत. (२५) 
 

स्वस्स्तकापासून वगेळे केलेले दोन हात व्यावृत्त करिाने परस्पराांशी पराङ्म ख करून जे पद्मकोश 
केले जातात (२७२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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क. मुणष्टकस्वत्स्तकाचं्या लक्षिात ‘एक वतगनेने अराल (करून)’ असे म्हटले आहे. वतगनेने म्हिजे 
मनगटाच्या आकंुिनाने उत्पन्न होिाऱ्या आवेणष्टत वतगनेने असा अथग होय. अराल करण्यात णतिे सुसंगत 
स्वरूप असते. ‘तसेि दुसरा अलपल्लव योजून’ असे म्हटले आहे. तसेि म्हिजे त्याला योग्य अशा वतगनेने 
असा अथग; येथे अलपल्लव करण्यात त्याला सुसंगत अशा मनगट आकंुणित केल्याने उत्पन्न होिाऱ्या 
उदे्वणष्टत वतगनेने असे जािावे. यामध्ये खटकामुख इत्यादी परंपरेने मुष्टीपासून उत्पन्न होत असल्याने 
त्यापैंकी कोित्याही एकािा प्रयोग केला तरी मुत्स्टकस्वत्स्तक हे नाव योग्य ठरते असे नृत्तजािकारािें 
मत होय. (२७०–२७१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नणलनीपद्मकोशौ तावपरे त्वन्द्यथा जगुिः । 
अन्द्योन्द्यसंमुखौ सन्द्तौ संणिष्टमणिबन्द्िकौ ॥ २७३ ॥ 
पद्मकोशौ पृथक्प्राप्तौ ्यावृणत्तपणरवतगने । 
नणलनीपद्मकोशौ स्तिः केऽप्याहुिः पद्मकोशयोिः ॥ २७४ ॥ 
्यावृवया पणरवृवया ि जान्द्वत्न्द्तकगताणवमौ। 
स्कन्द्ियोिः स्तनयोयगद्वा जानुनोर्तनकटं गतौ ॥ २७५ ॥ 
णववर्तततौ पद्मकोशौ तल्लक्ष्मेत्यवदन् परे । 

इणत नणलनीपद्मकोशौ (२६) 
उदे्वणष्टतणक्रयौ वक्षिःके्षत्रस्थावलपल्लवौ ॥ २७६ ॥ 
स्कन्द्िात्न्द्तकमथोपेत्य प्रसृतावलपद्मकौ । 

इत्यलपल्लवौ (२७) 
प्रसायग स्कन्द्ियोिः स्कन्द्िाणभमुखप्रिलाङ गुली ॥ २७७ ॥ 
वर्तततावलपद्मौ िेदुल्बिौ भणितौ तदा । 

इत्युल्बिौ (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ते नचलनीपद्मकोश होत. द सऱ्या (आिायांनी) ते वगेळया तऱ्हेने साांचगतले आहेत (ते असे–) एकमेकाांशी 
सांम ख असिारे, दोन्ही मनगटे ज ळलेले (२७३) पद्मकोश हस्त व्यावृचत्तपूवयक पचरवतयन (योजून) वगेळे 
केले असता ते नचलनीपद्मकोश होत. काही (आिायय) पद्मकोशाांच्या व्यावृत्तीने व पचरवृत्तीने ग डघ्याजवळ 
नेलेले असे हे (नचलनीपद्मकोश म्हिनू) साांगतात. इतर (काही आिायांनी) खाांदे, स्तन सकवा ग डघे 
याांच्याजवळ नेलेले चववर्ततत (म्हिजे गोलाकार वळवलेले) पद्मकोश (हे नचलनीपद्मकोश), असे त्याांिे 
लिि साांचगतले आहे. (२७४, २७५, २७६–) 

हे नचलनीपद्मकोश हस्त होत. (२६) 
 

उिेचष्टत करिाने य क्त असे छातीजवळ असलेले दोन अलपल्लव हस्त मग खाांद्याजवळ नेऊन 
पसरले असता ते अलपद्मक (सकवा अलपल्लव होत.) (२७६, २७७–) 

हे अलपल्लव हस्त होत. (२७) 
 

खाांद्याकडे वळलेली िांिल बोटे असिारे दोन्ही हात दोन्ही खाांद्यापासून पसरून वळलेले असे 
अलपद्म केले असता ते उल्बि म्हटले आहेत. (२७७, २७८–) 

हे उल्बि हस्त होत. (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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पल्लवौ शीषगदेशस्थौ लणलतौ कणलतौ बुिैिः ॥ २७८ ॥ 
ितुरश्रीमभज्जन्द्तौ [स धाकरटीकेत ‘अभञ्जन्तौ’ या ऐवजी ‘अभजन्तौ’ असा पाठ घेऊन ‘ित रस्त्र स्वरूपािा आश्रय न करिारे’ असे 
स्पष्टीकरि चदले आहे (अड्यार आ. भा. ४, पृ. ७९). अचभनवग प्ताांनी [नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा.२, पृ. ७९] ‘िात रश्रये्ि’ असा शब्द 
योजला असल्याने ‘ित रश्र स्वरूपािा आश्रय’ अपेचित आहे. म्हिून ‘अभञ्जतौ’ हाि पाठ योग्य वाटतो आनन्दाश्रम (प.ृ ६६३) व अड्यार 
या दोन्ही आवृत्तींत तोि पाठ आहे.] णशरस्थाविलौ करौ । 
लणलतावपरे प्राहुरन्द्ये तु खटकामुखौ ॥ २७९ ॥ 
शनैिः प्राप्य णशरोऽन्द्योन्द्यलग्नाग्रौ लणलतौ णवदुिः । 

इणत लणलतौ (२९) 
कूपगरस्वत्स्तकयुतौ लताख्यौ [आनांदाश्रम आवृत्तीत वचलत हस्त अगोदर साांगून शवेटी लचलत हस्त चदले आहेत.] वणलतौ 
मतौ ॥ २८० ॥ 
मुणष्टकस्वत्स्तकौ मूत्ध्नग णववृत्तौ तौ परे णवदुिः । 
अन्द्ये त्वािक्षतेऽन्द्योन्द्यलग्नाग्रौ खटकामुखौ ॥ २८१ ॥ 
ऊध्वगगौ पृितो नम्रकूपूगरौ वणलतौ मतौ । 
नृत्तहस्तौ क्रमेिाणप प्रयोज्यौ सूरयो णवदुिः ॥ २८२ ॥ 

इणत वणलतौ (३०) 
इणत कत्रशन्नृत्तहस्तािः । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मस्तकाच्या जागी ठेवलेले दोन पल्लव (म्हिजे अलपल्लव) हस्त जािकाराांनी लचलत म्हिून 

जािले आहेत. (२७८) 
 

ित रश्र स्वरूप न सोडिारे (म्हिजे ित रश्र स्वरूप धारि करिारे) मस्तकावर ठेवलेले दोन स्स्थर 
हस्त लचलत होत असे द सरे (आिायय) म्हितात. इतर (आिायय) दोन खटकाम ख हस्त (२७९) हळू 
मस्तकाजवळ आिून एकमेकाांशी टोके ज ळलेली असता त्याांना लचलत म्हिून जाितात. 

हे लचलत हस्त होत. (२९) 
 

कोपराांच्या जागी स्वस्स्तक असलेले लता नावािे हस्त वचलत मानले आहेत. (२८०) द सरे 
(आिायय) मस्तकावर वळलेले दोन म चष्टकस्वस्स्तक हस्त असे त्याांिे (स्वरूप) जाितात. इतर (आिायय) 
साांगतात की, एकमेकाांशी टोके ज ळलेले, वर नेले जािारे व मागच्या बाजूला वाकलेले कोपर असिारे दोन 
खटकाम ख हस्त वचलत मानले आहेत. (२८२) 
 

नृत्तहस्त क्रमानेही योजाव ेअसे चविान जाितात. 
हे वचलत हस्त होत. (३०) 
तीस नृत्तहस्त समाप्त. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. दुसऱ्या मतानुसार साणंगतलेल्या णनकंुिक इत्यादी तीन हस्तािंी लक्षिे त्याचं्या उपयोगासह 

सागंत आहे. (२८३–२८५) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

पताको मध्यमामूललग्नाङ गुिो णनकुञ्चकिः । 
स स्वल्पाणभनये वेदाध्ययने ि प्रयुज्यते ॥ २८३ ॥ 

इणत णनकुञ्चकिः (असंयुतहस्तिः) (१) 
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णशखरद्वन्द्द्वसंयोगात्करो णद्वणशखरो मतिः । 
शयनाथेऽङ गुणलस्लोटे स्त्रीिामनुनये तथा ॥ २८४ ॥ 
नास्तीत्यथेऽणप संयुज्य णवयुक्त्त ंणशखरद्वय् । 

इणत णद्वणशखरिः (संयुतहस्तिः) (२) 
पृथद्गणक्षिवामौ िेद्वरद्भयदौ करौ ॥ २८५ ॥ 
अरालौ कणटपार्श्वगस्थौ तदोक्त्तौ वरदाभयौ । 

इणत वरदाभयौ (नृत्तहस्तौ) (३) 
इणत मतान्द्तरोक्त्तास्त्रयो हस्तािः । 
[अचभनेय म्हिजे अचभनय करून दाखवण्यािे पदाथय कचल्लनाथाने जाचत, ग ि, चक्रया व द्रव्य स्वरूपािे असे स्पष्टीकरि चदले आहे. 
सांस्कृत व्याकरिकाराांनी शब्द िार प्रकारिे मानले आहेत. जाचतवािक शब्द म्हिजे सामान्यनामे होत. उदा. मािूस, घोडा इ. 
ग िवािक शब्द म्हिजे चवशषेिे होत. उदा. पाांढरा, िाांगला इ. चक्रयावािक शब्द म्हिजे चक्रयापदे होत. उदा. िालतो, धावतो इ. 
द्रव्यवािक शब्द म्हिजे चवशषेनामे होत. उदा. गोसवदा पवळया इ. अि इत्यादी काही शब्दाांिे अनेक अथय असतात. उदा. अि या 
शब्दािे, द्यतूातला र्फासा, इांचद्रय, तराजूिी दाांडी, साप इत्यादी अनेक अथय आहेत. 

अचभनवग प्ताांिे उद्धरि देताना ‘बािमोिः’ असे अड्यार आवृत्तीतील (पृ. ८२) कलाचनचधटीकेत छापले आहे; ‘बािमोिस्य’ 
असे आनांदाश्रम आवृत्तीतील कलाचनचधटीकेत (पृ. ६६४) छापले आहे. ‘बाि सोडण्यािा अचभनय’ असा आशय असल्याने ‘बािमोिस्य’ 
असाि शब्द पाचहजे व तो तसा अचभनवभारतीत आहेि [नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, प.ृ ५५] प्रदशगनाथगमुक्त्तये ंहस्तानां 
सप्तणतमगया ॥ २८६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मधल्या बोटाच्या म ळाशी अांगठा ज ळलेला असा पताकहस्ति चनक ां िक होय. तो ‘थोडा’ याच्या 

अचभनयात आचि वदेाध्ययनाच्या (अचभनयात) योजला जातो. (२८३) 
हा चनक ां िक (असांय त हस्त) होय. (१) 

 
दोन चशखर हस्ताांच्या सांयोगाने चिचशखर हस्त मानला आहे. झोपिे, अांग चलस्र्फोट (म्हिजे 

ि टकी), तसेि चियाांिा अन नय करिे याांत (तो योजावा). (२८४) 
 

दोन चशखर हस्त जोडून वगेळे केलेले ‘नाही’ या अथीही (योजले जातात). 
हा चिचशखर (सांय त्त हस्त) होय. (२) 

 
(जोडून वगेळे केलेले दोन चशखर हस्त) वगेवगेळे उजव्या व डाव्या बाजूला (धारि केले) असता 

ते वरदाभय हस्त होत. (२८५) दोन अराल हस्त (अन क्रमे) कमरेवर व बाजूला असे ठेवले असतात. तेव्हा 
(तेही) वरदाभय म्हटले आहेत (२८६–) 

हे वरदाभय (नृत्तहस्त) होत. (३) 
हे द सऱ्या मतान सार साांचगतलेले तीन हस्त होत. 

 
हे सत्तर हस्त मी मागयदशयनासाठी साांचगतले आहेत. (२८६) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. उपसंहार करत आहे–‘अणभनयािी णदशा दाखवण्यासाठी हे सत्तर हस्त साणंगतले आहेत’ या 

म्हिण्यावरून ते संपूिगपिाने साणंगतलेले नाहीत असे कळून येते. संपूिगपिाने जर साणंगतलेले नाहीत तर 
मग एकूि हात णकती आहेत? अशी आकाकं्षा उत्पन्न झाल्यावर सागंत आहे की इतर अनंत हस्त आहेत. 
संपूिगपिाने न सागंण्यािे कारि हस्तािंी अनंत संख्या हेि जािावे. ही अनंत संख्या कशामुळे? अशी 
आकाकं्षा उत्पन्न झाल्यावर सागंत आहे की अणभनेयािंी अनंत संख्या हेि हस्ताचं्या अनंत संख्येिे कारि 
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आहे. अणभनेय म्हिजे (अणभनय करून दाखवण्यािे) जाणत, गुि, णक्रया व द्र्य स्वरूपािे पदाथग. यावरून 
प्रत्येक णवषयासाठी हस्तही वेगळा (योजायिा) असतो असा अणभप्राय सूणित होतो. असे जर आहे तर 
एकेकट्या सूिीमुख इत्यादी हस्ताने भरत इत्यादींनी केलेले पुष्ट्कळ णवषयािें अणभनयदशगन कसे (योग्य 
ठरते) असे म्हटल्यास सागंतो. खरोखर त्यानंाही एकि सूिीमुख इत्यादी पुष्ट्कळ णवषय दाखविारा मान्द्य 
नाही. तर करि, कमग, स्थान, प्रिार इत्यादी णक्रयाभेदामुंळे प्रत्येक णवषयाच्या बाबतीत वेगवेगळा असाि 
मान्द्य आहे. एकत्वािा ्यवहार संके्षपासाठी झाड इत्यादी शब्दाचं्या प्रमािे मूळ रूपाच्या सादृश्यामुळे केला 
आहे असे जािावे. ज्याप्रमािे झाड इत्यादी शब्द णवभत्क्त इत्यादी भेदामुळे प्रत्येक अथाच्या बाबतीत वेगळा 
असला तरीही लोकातं हा एकि आहे असा ्यवहार केलेला णदसून येतो तसाि पताक इत्यादींच्या 
बाबतीत प्रकृतीच्या (म्हिजे मूळ रूपाच्या) सारखेपिामुळे एकत्वािा ्यवहार केला आहे असे जािाव.े 
क्वणित अनेक णवषयाचं्या बाबतीतही समान स्वरूपाच्या करि, स्थान इत्यादींनी युक्त असलेल्या हस्तािा 
णदसून येिारा प्रयोग अनेक अथग असिाऱ्या अक्ष इत्यादी शब्दाचं्या प्रयोगासारखा समजावा. असे असल्याने 
सत्तर हस्त हा शब्दप्रयोग संके्षपाच्या अथाने मानावा. हाि आशय अणभनवगुप्तािायांनी भारतीय णववृतीत 
णवस्तारून साणंगतला आहे व संयुत हस्तािंा उपसंहार करताना त्यािे णववरि केले आहे ते असे–“हे प्रथम 
असंयुत हस्त होत. खरोखर हे (केवळ) असंयुति न्हेत. (तसेि) हेि (केवळ असंयुत) न्हेत. कारि 
कोहल इत्यादींनी इतरही दाखवलेले आहेत” असे आरंभ करून “उदाहरिाथग– कोपरावर ठेवलेला 
णत्रपताक याने व बाजूला ठेवलेला खटकामुख याने णियािंा अणभनय (करावा); तसेि कानाच्या 
टोकाजवळ आिलेल्या खटक हस्ताने व डा्या हाताच्या कणपत्थ आणि मुणष्ट यापैंकी एकाने बाि 
सोडण्यािा (अणभनय करावा).” [नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. ५४] येथे णियािंा अणभनय करताना 
णन्वळ एक णत्रपताकही न्हे ककवा एक खटकामुखही न्हे. पि दोन्द्हींिी योजना असिारा एक हस्त होय. 
तसेि बाि सोडण्याच्या अणभनयात केवळ एक खटक न्हे अगर मुणष्टक व कणपत्थ यापैंकी एक न्हे, तर 
त्यािंी णवणशष्ट योजना असलेला दुसराि हस्त होय. त्यािप्रमािे भरतमुनींनीही–“अगं इत्यादींच्या 
अणभनयािा जो णवशेष कोठे कोठे साणंगतलेला नाही तो (येथे) साणंगतला जात आहे; म्हिून तो णित्र 
अणभनय म्हटला आहे.” असा णवस्तार णदला आहे. (२८६) [नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. ३, पृ. २६४] 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आनन्द्त्यादणभनेयाना ंसन्द्त्यनन्द्तािः परे करािः । 
लोकवृत्तानुसारात्तऽेप्यहू्यन्द्तामनया णदशा ॥ २८७ ॥ 
नेत्रभ्रूमुखरागादै्यरुपारै्ङ्रुपबंृणहतािः । 
प्रत्यरै्ङ्श्च करािः [‘नटनतयकाांनी रसभावप्रदशयक असे हस्त योजाव’े हा चनयमचवचध होय असे कचल्लनाथाने म्हटले आहे. ‘चनयमचवचध’ 
हा मीमाांसेतील पाचरभाचषक शब्द आहे. चक्रया ही अनेक साधनाांनी साध्य होते. त्याांतले जे प्राप्त साधन सहज प ढे येते ते न घेता अप्राप्त 
साधन घ्याव ेअसे जे चवधान त्याला चनयमचवचध म्हटले आहे. यज्ञासाठी ताांदूळ हे नखाांनी भात सोलून सकवा ते भात क टून कोंडा काढून 
टाकून ते तयार करता येतात. नखाांनी भात सोलून काढून ते करायला कोिी प्रवृत्त झाला असता हा प्राप्त पि सोडून क टिे हा जो 
अप्राप्त पि त्यािे चवधान ‘ताांदूळ क टावे’ हे वाक्य करते. याला चनयमचवचध म्हितात. येथे अचभनय हस्त हे इतराांना प्राप्त होत असता ते 
नटनतयकाांनी योजावे असा चनयम साांचगतला असल्याने हा चनयमचवचध होय.] काया रसभावप्रदशगकािः ॥ २८८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अचभनय करून दाखवण्याच्या गोष्टी अनांत असल्याने द सरे अनांत हस्त आहेत. लोकव्यवहारान सार 

तेही या प्रकारे जािाव.े (२८७) 
 

डोळे, भ वया, तोंडािी काांचत इत्यादी उपाांगाांनी व प्रत्यांगाांनी पचरप ष्ट असे हस्त रस व भाव 
दाखविारे असे योजाव.े (२८८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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क. अशा रीतीने हस्तािंी संख्या अनंत आहे हे णसद्ध केल्यावर अप्रणसद्ध अशा हस्तािें पूिग ज्ञान 
होण्यासाठी लोक्यवहारि प्रमािभूत होय हे दाखवण्यासाठी सागंत आहे की, ‘तेही लोक्यवहारानुसार 
या पद्धतीने जािावे.’ भरतमुनींनीही तसे म्हटले आहे–“जे (हस्त) मी येथे साणंगतलेले नाहीत ते 
णवद्वानानंी लोक्यवहारातून घ्यावे. लोक, वेद तसेि अध्यात्म हे तीन प्रकारिे प्रमाि शास्त्रात साणंगतले 
आहे. म्हिून नाट्यप्रयोगात लोक हे प्रमाि मानले आहे.” (नाट्यशास्त्र, काशी आवृणत्त, पृ. ३०७) 

येथील रहस्य हे असे–अणभनय करून दाखवायच्या णवषयािंा अनंतपिा असल्याने हस्तािंा जरी 
अनंतपिा असला तरीही आपल्या बुद्धीने ककवा लोक्यवहाराला अनुसरून, न साणंगतलेल्या हस्ताचं्या 
कल्पनेमध्ये, करि, प्रिार इत्यादींनी ककवा संयुत व असंयुत स्वरूपाने णवशेष अशी योजनाि कल्पनेने 
करायिी असते. पताक इत्यादी साणंगतलेल्या हस्ताचं्या पेक्षा वेगळा हस्त (मानायिा) नसतो. साणंगतल्या 
प्रकारे कल्पना केलेल्याच्या बाबतीत तेवढ्याि प्रकाराने दुसरा हस्त णसद्ध होऊन कोिताही णवषय ज्या त्या 
तऱ्हेने दोन्द्ही िमींिा आश्रय करून शोणभवंत होईल अशा रीतीने त्यािा अणभनय करून शेवटी त्या हस्तािे 
पयगवसान पताक इत्यादींपैकी एका हस्ताति होते. पि कोठे एकाि णवषयाच्या बाबतीत पुष्ट्कळ हस्त 
संभवतात, त्या वेळी कोित्या हस्ताने अणभनय करावा असे म्हटल्यास सागंतो– प्रयोगात पूवीच्या व 
नंतरच्या सुसंगतपिामुळे जो हस्त शोभादायक होईल त्यानंी अणभनय करावा असे जािावे. भरताने 
म्हटलेि आहे– 

“जे्हा एका णवषयाच्या बाबतीत पुष्ट्कळ हस्त संभवतात ते्हा तेथे प्रयोग करिाऱ्या 
(नटनतगकानंी) शोभादायक हस्त योजावा.” 

[उपलब्ि प्रकाणशत नाट्यशास्त्रातं हा संदभग णदसत नाही.] 
 
क. अणभनयामध्ये इतर अगंापेंक्षा हस्तािेंि मुख्यत्व दाखणवण्यासाठी सागंत आहे– 
‘नेत्रभ्रूमुखरागादै्यिः’ यातील ‘आद्य’ या शब्दाने डोळ्यातंील बुबुळे, पापण्या इत्यादी इतर उपागें 

घ्यायिी. तोंडािी काणंत उपागं नसतानाही डोळे इत्यादी उपागंाचं्या साहियामुळे त्यािे उपागंत्व गौि 
अथाने होय. ‘आणि प्रत्यगें’ यातील ‘आणि’ याने अगंािाही समावेश केला जातो. त्यामुळे डोके, पाय 
इत्यादीही अगें अणभनयामध्ये हस्तािंा पणरपोष करीत असल्याने उपकारक होतात. उपागं इत्यादींनी 
पणरपुष्ट असे हस्ति रस व भाव दाखविारे असतात, नुसते हस्ति लक्त रसभावप्रदशगक नसतात. 
‘योजावे’ हा प्रयोग करिारे जे नतगक त्याचं्याणवषयीिा णनयमणविी होय. (२८८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उत्तमेष्ट्वणभनेयेषु ललाटके्षत्रिाणरििः । 
वक्षिःस्था मध्यमेषु स्युरिमेषु त्विो मतािः ॥ २८९ ॥ 
अन्द्यरैुक्त्ता ्यवस्थेयमुत्तमाद्यणभनेतृषु । 
उत्तमे संणनकृष्टािः स्युमगध्यमे मध्यसंत्स्थतािः ॥ २९० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उत्तम अशा अचभनय करावयाच्या गोष्टींमध्ये ते कपाळप्रदेशाजवळ प्रिार असिारे, मध्यमाांच्या 

बाबतीत छातीच्या चठकािी असिारे आचि कचनष्ाांच्या बाबतीत खाली आिलेले (योजाव)े असे (ते) मानले 
आहेत. (२८९) 
 

इतर (आिायांनी) ही व्यवस्था उत्तम इत्यादी अचभनेत्याांच्या म्हिजे पात्राांच्या, बाबतीत साांचगतली 
आहे. उत्तम अशा अचभनयाच्या चवषयाांच्या बाबतीत हस्त जवळ योजलेले, मध्यमाांच्या बाबतीत मध्ये असिारे 
(२९०) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
अिमे त्वणभनेये स्युर्तवप्रकृष्टिरािः करािः । 
अल्पो हस्तप्रिारिः स्यात्प्रत्यके्ष भूणरसाणववके ॥ २९१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
व कचनष्ाांच्या बाबतीत दूर प्रिार असिारे असे असावते. प्रत्यि अशा चवषयाच्या बाबतीत (सकवा) प ष्ट्कळ 
साचत्त्वक अचभनयात हस्ताांिा प्रिार थोडा असावा; (२९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आता अणभनय करावयाच्या णवषयावर अवलंबून असलेल्या अणभनय हस्ताचं्या स्थानाबद्दल णनयम 
सागंत आहे– 

(अणभनयािा णवषय) उत्तम म्हिजे सोने इत्यादी ज्या वस्तू त्यािंा अणभनय करावयािा असता 
हस्त कपाळ प्रदेशाजवळ संिार करिारे असावे, त्याप्रमािे योजावे असा अथग. मध्यम म्हिजे लुले, लळे 
इत्यादी वस्तंूिा अणभनय करायिा असता छातीच्या णठकािी (संिार करिारे) असावे. कणनि म्हिजे पेंड 
इत्यादी वस्तंूिा अणभनय करायिा असता खाली आिलेले असावे. (२८९) इतर (आिायांनी) ही 
णवषयासंबंिीिी ्यवस्था अणभनेत्याचं्या बाबतीत साणंगतली आहे. उत्तम (पात्रािें) अणभनेते म्हिजे राजा, 
देवी (म्हिजे रािी) इत्यादी (भूणमका करिारे) होत. (‘उत्तमाणद’ यातील) आणद या शब्दाने मध्यम 
(पात्रािें) अणभनेते म्हिजे सेनापणत, पुरोणहत इत्यादी (भूणमका करिारे) व अिम (पात्रािें अणभनेते) 
म्हिजे द्वारपाल, पणरिारक इत्यादी (भूणमका करिारे) घ्यायिे. या अणभनेत्याचं्या बाबतीत ही ्यवस्था 
साणंगतली आहे. म्हिजे राजा इत्यादी (भूणमका करिाऱ्या) अणभनेत्याचं्या बाबतीत कपाळ प्रदेशाजवळ 
संिार असिारे, पुरोणहत इत्यादी (भूणमका करिाऱ्या) अणभनेत्याचं्या बाबतीत छातीच्या णठकािी असिारे 
व द्वारपाल इत्यादी (भूणमका करिाऱ्या) अणभनेत्याचं्या बाबतीत खाली आिलेले असे योजावे अशी ती 
्यवस्था होय. उत्तम इत्यादी वस्तंूच्या बाबतीतली दुसरी ्यवस्था दाखवीत आहे– ती म्हिजे उत्तमाचं्या 
बाबतीत जवळ असिारे इत्यादी होय. (२९०, २९१–) 

हस्तप्रिार थोडे, पुष्ट्कळ व मध्यम प्रकाराने योजण्याबद्दलिी ्यवस्था णवषयणभन्नतेने दाखवीत 
आहे– प्रत्यक्ष म्हिजे जी गोष्ट साक्षात अनुभवली जाते णतच्या बाबतीत अणभनय करायिा असता ककवा 
पुष्ट्कळ साणववक भावािा अणभनय करताना हस्तप्रिार थोडा योजावा. अणभनयािा णवषय अप्रत्यक्ष असता 
हस्तप्रिार पुष्ट्कळ योजावा. मध्यमाच्या बाबतीत म्हिजे णवषय थोडा प्रत्यक्ष व थोडा अप्रत्यक्ष असा असता 
त्यािा अणभनय करताना हस्तप्रिार मध्यम प्रकारिा म्हिजे लार थोडाही न्हे व लार जास्तही न्हे असा 
योजावा हे इष्ट होय. ‘पुष्ट्कळ साणववक (अणभनयात)’ यानेि थोडा साणववक (अणभनय) असता पुष्ट्कळ 
नसिारा (तसेि) मध्यम साणववक (अणभनयात) मध्यम प्रकारिा हस्तप्रिार असावा असे जािाव.े 
अणभनेत्यासंबंिी दुसरी ्यवस्था दाखवीत आहे– अनुक्रमे राजा, पुरोणहत इत्यादी भूणमका करिाऱ्या उत्तम 
व मध्यम पात्रानंी लक्षिे स्पष्टपिे असिारे हस्त योजावे. शास्त्रात ज्या हस्तािे जे लक्षि साणंगतले आहे तेि 
योग्य प्रकारे योजले म्हिजे सुस्पष्ट होते. ज्यािें लक्षि सुस्पष्ट आहे ते सु्यक्त लक्षि असिारे (हस्त) 
म्हटले आहेत. ते सौिवयुक्त असावे. 

‘ज्यात कमर गुडघ्याशी सम असून, कोपर, खादें व मस्तक सम असते (आणि) छाती उंि असून 
शरीर आपल्या स्थानी णवश्रामयुक्त असते ते सौिव होय;’ (७¿१०३७) असे सौिवािे लक्षि पुढे साणंगतले 
जािार आहे. त्या सौिवाने युक्त ते ससौिव होत. द्वारपाल इत्यादी नीि पात्रानंी त्यापेक्षा वेगळे म्हिजे 
लक्षिे स्पष्ट नसिारे आणि सौिव नसलेले (असे योजावे) उत्तम इत्यादी तारतम्याने पात्रािंी योजना 
करावी असा अथग. काही णवणशष्ट अणभनयातं हस्ताणभनय योजू नये हे ‘णखन्नाच्या बाबतीत’ (इत्यादी 
गं्रथभागाने सागंत आहे). या अणभनयातं सवगत्रि हस्ताणभनय करायिा नाही की काय अशी शंका घेऊन 
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त्याबद्दलिा णनयम पुन्द्हा सागंत आहे (की अन्द्तगगत भाव सूणित करिारे ककग ट इत्यादी हस्त प्रायिः 
योजावे). 
-------------------------------------------------------------------------------- 

परोके्ष प्रिुरिः स स्यान्द्मध्यमे मध्यमो मतिः । 
कायािः सु्यक्त्तलक्ष्माििः पातै्ररुत्तममध्यमैिः ॥ २९२ ॥ 
ससौिवाश्च नीिैस्तु पाियस्तणद्वलक्षिािः । 
णवषण्िे ्याकुले भीते मूर्तछते तन्द्द्रयात्न्द्वते ॥ २९३ ॥ 

------------------------------------------------------------------------------- 
चवषय अप्रत्यि असता तो प ष्ट्कळ असावा; मध्यम (चवषयाांच्या) बाबतीत तो मध्यम मानला आहे. उत्तम व 
मध्यम पात्राांनी (शास्त्रातील) लििे अत्यांत स्पष्ट करिारे (२९२) व सौष्वय क्त हस्त योजाव ेव नीि पात्राांनी 
त्यापेिा वगेळे (म्हिजे लििे स्पष्ट नसिारे व सौष्वरचहत) योजाव.े चखन्न, व्याक ळ, भ्यालेला, बेश द्ध 
पडलेला, झोपाळू, (२९३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

जुगुप्साशोकसंतप्ते सुप्ते ग्लाने जरार्तदते । 
रोगशीतातगणनशे्चष्टसणंितेष्ट्वणप तापसे ॥ २९४ ॥ 
मत्तोन्द्मत्तप्रमेषु न हस्ताणभनयो भवेत् । 
सूियन्द्त्यान्द्तरं [अचभनयहस्ताांच्या चवचनयोगाचवषयी चनयम साांचगतल्यावर कोित्या चवषयात हस्ताचभनय योजू नये हे शाङ गयदेवाने 
साांचगतले आहे. अथात हा वरील चनयमािा अपवाद झाला. आता या अपवादभतू चवषयातही अन्तगयत भाव सूचित करिारे ककय ट इत्यादी 
हस्त योजाव ेअसे प न्हा साांचगतले आहे. म्हिजे हा अपवादािाही अपवाद होय. यालाि प्रचतप्रसव हा शास्त्रीय शब्द असून तो कचल्लनाथाने 
आपल्या टीकेत वापरला आहे.] भावं ये करािः ककग टादयिः ॥ २९५ ॥ 
णवषण्िाणदष्ट्वणप प्रायिः प्रयोज्यास्ते सता ंमतािः । 

इणत हस्तप्रकरि् । 
अथ वक्षोभेदािः– 
स्याद्वक्षिः सममाभुग्नं णनभुगग्नं ि प्रकत्म्पत् ॥ २९६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
घृिा व शोक याांनी सांतप्त, झोपलेला,ग्लाचनय क्त, म्हातारपिाम ळे चपडलेला, रोगाने व थांडीने चपडलेला, 
चनिेष्ट, (अवयव) एकत्र गोळा झालेला (?), अशाांच्या बाबतीत व तापसाच्याही बाबतीत (२९४) आचि 
मद्यप्राशनाने) मत्त, उन्मत्त (म्हिजे वडेा) व प्रमत्त (म्हिजे सझगलेला) याांच्या बाबतीत हस्ताचभनय असू 
नये. जे ककय ट इत्यादी हस्त अन्तगयत भाव सूचित करतात (२९५) त्याांिा प्रयोग चखन्न इत्यादींच्या 
बाबतीतही प्रायः करावा असे ते सज्जनाांनी मानले आहेत. (२९६–) 

हस्त प्रकरि समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
क. आता वक्षस्थळािे प्रकार सागूंन त्यािें लक्षि गं्रथकार देत आहे. त्यातील सम या वक्षस्थळाच्या 
प्रकारात ‘सौिवाणिणितं ितुरश्राङ गसंश्रय्’ असे म्हटले आहे. (सौिवाने युक्त व ितुरश्र असा अगंािंा 
आश्रय असिारे असा त्यािा अथग.) सौिवािे लक्षि मागे (२९३ िोकावरील टीकेत) साणंगतले आहेि. 
(याि अध्यायात िोक १०३७ मध्ये पुढे ते येिार आहे.) ितुरश्र असे अगं ते ितुरश्रागं होय. ितुरश्रागं 
ज्यािा आश्रय आहे ते ितुरश्रागंसंश्रय होय. 

“ज्यात वैष्ट्िव स्थान (योजलेले असून) दोन्द्ही हातांिा संिार वेगवेगळा असा कमर व बेंबी 
याजंवळ असतो आणि वक्षस्थळ उन्नत असते ते ितुरश्र म्हटले आहे;” असे ितुरश्र अगंािे लक्षि पुढे 
साणंगतले जािार आहे. (अ∘ ७, िो. १०४०) बाकी स्पष्ट आहे. (२९३ ते ३०३–) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
उद्वाणहतं पञ्चिेणत तेषा ंलक्ष्माणभदध्महे । 
सौिवाणिणितं [स . टी. ित रश्र म्हिजे दीघय (आयत) व उन्नत असे अांग ते ित रश्राांग (अड्यार आ. भा. ४, पृ. ८७).] 
वक्षश्चतुरश्रार्ङ्संश्रय् ॥ २९७ ॥ 
प्रकृणतस्थं समं प्राहुिः स्वभावाणभनये ि तत् । 

इणत सम् (१) 
णनम्नं णशणथलमाभुग्नं वक्षिः स्याद्गवगलज्जयोिः ॥ २९८ ॥ 
शीतहृच्छल्ययोिः शोके मूछाभीसंभ्रमेषु ि । 
कायं ्यािौ णवषादे ि ब्रूते शंकरकककरिः ॥ २९९ ॥ 

इत्याभुग्न् (२) 
णनभुगग्नं णनम्नपृित्वादुन्नतं स्तब्िमप्युरिः । 
माने ि सत्यविने स्तम्भे णवस्मयवीणक्षते ॥ ३०० ॥ 
[‘प्रहषयभाषिे’ याऐवजी ‘प्रकृष्टभाषिे’ असा पाठही चमळतो. पचहला पाठ आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ६६८) स्वीकारलेला असून द सरा 
अड्यार आवृत्तीत (भा. ४, पृ. ८८) घेतलेला आहे. ‘प्रकृष्टभाषिे’ यािा अथय ‘उत्कृष्ट सकवा उदात्त भाषिात’ असा होईल.] 
प्रहषगभाषिे गवोत्सेके िेदं प्रयुज्यते । 

इणत णनभुगग्न् (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आता विस्थळाच्या (व्यापारािे) प्रकार : 
 

सम, आभ ग्न, चनभ यग्न, प्रकां चपत व उिाचहत अशी पाि प्रकारिी छाती होय. त्या (प्रकाराांिे) लिि 
आम्ही साांगतो. सौष्व धारि केलेल्या, अांगाांिा ित रश्र सांचनवशे असलेल्या अशा छातीला सम म्हितात. ती 
स्वाभाचवक अचभनयात (योजावी). (२९६, २९७, २९८–) 

ही सम होय. (१) 
 

खोलगट व सैल अशी छाती आभ ग्न होय. ती गवय व लज्जा याांत योजावी. थांडी, हृदयातील शल्य, 
शोक, मूछा, भय व सांभ्रम याांत तसेि व्याचध आचि चवषाद याांत ती योजावी असे शांकरसेवक (श्रीशाङ यगदेव) 
साांगतो. (२९८, २९९) 

ही आभ ग्न होय. (२) 
 

पाठ खोलगट केल्याने वर उिललेली व ताठ अशी छाती चनभ यग्न होय. ती मान, सत्यविन, चनिल 
अवस्था (स्तम्भ), चवस्मयाने पाहिे, अत्यांत आनांदय क्त भाषि, व आत्यस्न्तक गवय याांत योचजली जाते. 
(३००, ३०१–) 

ही नभ यग्न होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रकत्म्पतं कत्म्पतं स्यादूध्वगके्षपैर्तनरन्द्तरैिः ॥ ३०१ ॥ 
स्याद्भीहासश्रमर्श्वासकासणहक्कासु रोदने 

इणत प्रकत्म्पत् (४) 
अकम्पं सरलोत्त्क्षप्तमुद्वाणहतमुदीणरत् ॥ ३०२ ॥ 
दीघोच्छध वासे ि जृम्भायामुत्तरु्ङ्ालोकने ि तत् । 

इत्युद्वाणहत् (५) 
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इणत पञ्चणविं वक्षिः । 
अथ पार्श्वगभेदािः – 
णववर्तततं िापसृतं प्रसाणरतमथो नत् ॥ ३०३ ॥ 
उन्नतं िेणत संिख्युिः पार्श्वग पञ्चणविं बुिािः । 
णववतगनात् णत्रकस्य स्यात्परावृत्तौ णववर्ततत् ॥ ३०४ ॥ 

इणत णववर्ततत् (१) 
तणन्नवृवया त्वपसृतं भवेत्पार्श्वगणववगतने । 

इत्यपसृत् (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सतत वर हलवण्याम ळे कां पय क्त असिारी छाती प्रकां चपत होय. भय, हास्य, श्रम, श्वास (म्हिजे 
दम लागिे), खोकला व उिकी याांत (आचि) रडण्यामध्ये ती योजावी. (३०१, ३०२–) 

ही प्रकां चपत होय. (४) 
 

कां परचहत, सरळ (व) वर उिललेली छाती उिाचहत म्हटली आहे. दीघय उच्छ् वास आचि जाांभई 
याांत व अत्यांत उांि (पदाथय) पाहिे यात ती (योचजली जाते). (३०२, ३०३–) 

ही उिाचहत होय. (५) 
हे पाि प्रकारिे विस्थळ होय. 

 
आता बाजूच्या वापरािे प्रकार :– 
चववर्ततत, अपसृत, प्रसाचरत, नांतर नत (३०३) 
आचि उन्नत असे बाजूच्या (वापरािे) पाि प्रकार चविानाांनी साांचगतले आहेत. चत्रक (कमरे 

खालच्या भाग) सांपूिय वळवल्याने चववर्ततत (हा प्रकार होतो) (तो) मागे वळण्यात योजावा. (३०४) 
ही चववर्ततत बाजू होय. (१) 

 
ते (चत्रक) परत वळवनू आिले असता अपसृत (हा प्रकार होतो). (तो) बाजूला वळताना योजावा. 

ही अपसतृ बाजू होय. (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रसाणरतं तूभयतो णवस्तारात्स्यान्द्मुदाणदषु ॥ ३०५ ॥ 
इणत प्रसाणरत् (३) 

न्द्यणञ्चतासंं णनतम्बं तु नतंु स्यादपसपगिे । 
इणत नत् (४) 

पार्श्वं तणद्वपरीतं तून्नतं स्यादुपसपगिे ॥ ३०६ ॥ 
इत्युन्नत् (५) 

इणत पञ्चणविं पार्श्वग्  । 
अथ कटीभेदािः– 
कत्म्पतोद्वाणहता णछन्ना णववृत्ता रेणिता तथा । 
कटी पञ्चणविेत्युक्त्ता तल्लक्ष्म ्याहरेऽिुना ॥ ३०७ ॥ 
दु्रतं गतागते पारे्श्व दिती कत्म्पता मता । 
ता ंकुब्जवामनादीना ंगमने ि प्रयोजयेत् ॥ ३०८ ॥ 
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इणत कत्म्पता (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दोन्ही बाजूला चवस्तारल्याने प्रसाचरत (हा प्रकार होतो). (तो) आनांद इत्यादींत योजावा. (३०५) 
ही प्रसाचरत बाजू होय. (३) 

खाांदे ओघळलेले व चनतांब वाकलेले असता नत (हा प्रकार होतो) (तो) दूर जाण्यात योजावा. 
ही नत बाजू होय. (४) 

 
त्याच्या (म्हिजे नताच्या) उलट (अथात उन्नत स्वरूप असिारा प्रकार) उन्नत होय. ते जवळ 

जाण्यात योजाव.े (३०६) 
हे पाि बाजूच्या वापरािे प्रकार होत. 

 
आता कमरेच्या (वापरािे) प्रकार– 

 
कां चपता, उिाचहता, चछन्ना, चववृत्ता तसेि रेचिता असे कमरेच्या बाबतीत पाि प्रकार साांचगतले 

आहेत. त्याांिे लिि आता साांगतो. (३०७) 
 

जलदपिे मागेप ढे नेल्या जािाऱ्या बाजू धारि करिारी (म्हिजे चजच्यात दोन्ही बाजू क्रमाने 
जलद मागेप ढे नेल्या जातात ती) कां चपता मानली आहे. ती क बडा, ख जा इत्यादींच्या जाण्यात योजावी. 
(३०८) 

ही कां चपता होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. कमरेच्या (वापरािे) प्रकार देऊन त्यािें लक्षि देत आहे. (३०७ ते ३१२–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शनैरुच्चणलता पार्श्वगद्वयेनोद्वाणहता कटी । 
स्त्रीिा ंलीलागतेष्ट्वेषा पीनार्ङ्ाना ंगतावणप ॥ ३०९ ॥ 

इत्युद्वाणहता (२) 
णछन्ना णतयग् मुखे पार्श्वे मध्यस्य वलनात्कटी । 
्यायामे संभ्रमे िैषा ्यावृत्तपे्रक्षिाणदषु ॥ ३१० ॥ 

इणत त्च्छन्ना (३) 
परा्मुखेन पार्श्वेिाणभमुखं या णववर्ततता । 
णववृत्ता सा कटी प्रोक्त्ता णवणनयोज्या णववतगने ॥ ३११ ॥ 

इणत णववृत्ता (४) 
सवगतो भ्रमिादुक्त्ता रेणिता भ्रमिे भवेत् । 

इणत रेणिता (५) 
इणत पञ्चणविा कटी । 

अथ िरिभेदािः – 
समोऽणञ्चतिः कुणञ्चतश्च सूच्यग्रतलसंिरिः ॥ ३१२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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चजच्यात दोन्ही बाजू (क्रमाने) हळूहळू वर उिलल्या जातात ती उिाचहता कमर (होय). ही 
चियाांच्या खेळकर (चवलासय क्त) गतीत तसेि प ष्ट शरीर असिाऱ्याांच्या गतीतही (योजावी). (३०९) 

ही उिाचहता होय. (२) 
 

बाजू चतरकी वळवली असता मध्य भागाच्या वळण्याम ळे चछन्ना कटी (होते). ती व्यायाम व सांभ्रम 
याांत (आचि) वळून पाहिे इत्यादींत (योजावी). (३१०) 

ही चछन्ना होय. (३) 
 

(एक) बाजू मागे वळल्याने जी समोर वळली जाते ती चववृत्ता कमर म्हटली आहे. ती वळण्यामध्ये 
योजावी. (३११) 

ही चववृत्ता होय. (४) 
 

सवय बाजूांनी चर्फरण्याम ळे होिारी रेचिता म्हटली आहे. ती गोलाकार चर्फरण्यात योजावी. (३१२–) 
ही रेचिता होय (५) 

ही पाि प्रकारिी कमर होय. 
 

आता पायाच्या वापरािे प्रकार– 
 

सम, अांचित, क ां चित, सूिी, अग्रतलसांिर (३१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उद्घणट्टतशे्चणत मुनेिः [तीनशतेेराव्या श्लोकात ‘सहा प्रकारिा िरि म नीने मानला आहे’ असे शाङ यगदेव साांगतो. स धाकरटीकेत 
स्पष्टीकरि देताना भरतमताने सहा प्रकारिा िरि होय असे म्हटले आहे. नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. ८९ वर उद्धचट्त, सम, 
अग्रतलसञ्चर, अचञ्चत व क चञ्चत असा पाि प्रकारिा पाद असल्यािे साांगून नांतर त्या पाि प्रकाराांिे लिि व चवचनयोग चदला आहे. 
जायसेनापतीने (नृत्तरत्नावली, पृ. ६३) ‘म चनसांमत पायािे पाि प्रकार होत’ म्हिून म्हटले आहे. ‘[इचत पादचभदाः पञ्च भवेय म यचनसांमताः 
।’] हे पाि प्रकार नाट्यशास्त्रातील भरतचनर्तदष्ट पाि प्रकार होत. चवष्ट्ि धमोत्तरप रािात (बडोदा आ.) तृतीय खांड, पृ. ६५ वर वर चदलेले 
पाि प्रकारि चदले आहेत. र्फक्त उद्घचट्त या ऐवजी उद्धाचटत असे नाव चदले आहे. शाङ यगदेवचनर्तदष्ट सूिी या पादािे लिि व 
चवचनयोग नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २ मधील ९१ व्या पृष्ावर कां सात छापलेले आहे. पादप्रकारावरील टीकेत अचभनवग प्ताने (ना. शा. 
भा. २, प.ृ ९१) ‘द सरे (चविान) सूिी हा सहावा पाद असिारा पाठ साांगतात’ असे म्हटले आहे. चभन्न पाठाला अन सरून शाङ गयदेवाने 
सूिीपादािा अन्तभाव करून म चनमताप्रमािे म्हिून सहा प्रकारिा पाद साांचगतला आहे.] षड्णविश्चरिो मतिः । 
ताणडतो घणटतोत्सेिो घणट्टतो मर्तदतस्तथा ॥ ३१३ ॥ 
अग्रगिः पात्ष्ट्िगगिः पादिः पार्श्वगगश्चापरिः परैिः । 
इणत सप्तापरे प्रोक्त्तािः पादास्तल्लक्षिं बु्रवे ॥ ३१४ ॥ 
स्वभावेन त्स्थतो भूमौ समिः पादोऽणभिीयते । 
स्वभावाणभनये कायगिः त्स्थरोऽसौ रेिके िलिः ॥ ३१५ ॥ 

इणत समिः (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
व उद्घचट्त असा भरत म नींनी सहा प्रकारिा पाय मानलेला आहे. ताचडत, घचटतोत्सेध, घचट्त, मर्तदत 
तसेि (३१३) अग्रग, पास्ष्ट्ियग व नांतर पाश्वयग असे सात इतर पायाच्या वापरािे प्रकार द सऱ्या (आिायांनी) 
साांचगतले आहेत. त्याांिे लिि साांगतो. (३१४) 
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नैसर्तगकपिे जचमनीवर ठेवलेला पाय सम म्हटला जातो. तो स्स्थर असा स्वाभाचवक अचभनयात 
योजावा व हलिारा असा रेिकात (योजावा). (३१५) 

हा सम होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. पायाच्या वापरािे प्रकार देऊन त्यािें लक्षि सागंत आहे. त्याचं्या त्याचं्या उपयोगासकट 
णदलेली त्यािंी लक्षिे स्पष्ट अथग असलेली अशी आहेत. (३१२ ते ३२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भूस्थपात्ष्ट्िगिः समुत्त्क्षप्ताग्रतलिः प्रसृताङ गुणलिः । 
अणञ्चतिः स [अचञ्चत पायाच्या चवचनयोगात ‘हस्तभ्रमरक इत्यादींत’ या अथािा ‘हस्तभ्रमरकाचदष ’ हा पाठ अड्यार आवृत्तीत घेतलेला 
आहे. (भा. ४, प.ृ ९२) तो स धाकरटीकेत स्वीकारलेला आहे व भ्रमरक म्हिजे एक (या नावािे) करि असेही स्पष्ट केले आहे. भ्रमरक 
हे भ्रमरकरि होय. पि ‘हस्तभ्रमरक’ यातील हस्त शब्दािा अथय येथे स सांगतपिे ज ळत नाही. आनन्दाश्रम आवतृ्तीत (प.ृ ६७०) 
‘पादाहचतभ्रमरकाचदष ’ असा तळटीपेत चदलेला पाठ योग्य वाटतो. कारि नृत्तरत्नावलीत (पृ. ६४) या पायािा चवचनयोग देताना 
‘पादाहतौ भ्रमरकेि’ असेि म्हटले आहे. यावरून आनन्दाश्रम आवृत्तीतील तळटीपेत चदलेला पाठ येथे घेतलेला आहे.] 
भवेत्पादाहणतभ्रमरकाणदषु ॥ ३१६ ॥ 

इत्यणञ्चतिः (२) 
कुणञ्चताङ गुणलरुत्त्क्षप्तपात्ष्ट्िगमगध्ये ि कुणञ्चतिः । 
कुणञ्चतिः [अड्यार आवृत्तीत (भा. ४, पृ. ९३) क ां चित पायािा चवचनयोग देताना ‘अचतश्रान्तगतौ’ (म्हिजे अत्यांत दमलेल्याच्या गतीत) 
हा पाठ घेतलेला आहे. तो स धाकरटीकेन सार आहे. स धाकरटीकेत यािे स्पष्टीकरि ‘खूप रस्ता िालून आल्याने दमलेल्याच्या गतीत’ 
असे चदले आहे. अड्यार आवृत्तीत याि पानावरील तळटीपेत ‘अचतक्रान्तगतौ’ हा पाठही चनर्तदष्ट केला आहे. नाट्यशास्त्रात [बडोदा आ. 
भा. २, पृ. ९१] ‘अचतक्रान्तक्रमे’ हाि पाठ आहे. चवष्ट्ि धमोत्तरात (प.ृ ६५) ‘अचतक्रान्ताचभगमने’ असा या पायािा चवचनयोग चदला आहे. 
नृत्तरत्नावलीत (प.ृ ६४) ‘अचतक्रान्तक्रम–’ असा पाठ चमळतो. म्हिून ‘अचतक्रान्तगतौ’ असा पाठ येथे स्वीकारला आहे.] 
स्यादणतक्रान्द्तगतौ तुर्ङ्स्य ि ग्रहे ॥ ३१७ ॥ 

इणत कुणञ्चतिः (३) 
वामिः स्वाभाणवकोऽन्द्यस्तु भु्यङ गुिाग्रसंत्स्थतिः । 
उत्त्क्षप्तेतरभागोऽसौ सूिी नूपुरबन्द्िने ॥ ३१८ ॥ 

इणत सूिी (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

जचमनीवर टाि टेकलेला, तळव्यािा प ढिा भाग वर उिललेला (आचि) बोटे पसरलेला असा 
(पाय) अांचित होय. तो पायाने आघात करिे व भ्रमरक इत्यादींत योजावा. (३१६) 

हा अांचित होय. (२) 
 

बोटे आक ां चित, टाि वर उिललेली व मधल्या भागी सांक चित असा पाय क ां चित (होय). तो 
मोठमोठी पावले टाकीत जाण्यात व उांि वस्तू घेण्यात योजावा (३१७) 

हा क ां चित होय. (३) 
 

डावा पाय नैसर्तगक अवस्थेत व द सरा (म्हिजे उजवा) जचमनीवर अांगठ्याच्या टोकावर ठेवलेला 
व बाकीिा भाग वर उिललेला असतो तो सूिी होय. पैंजि बाांधण्यामध्ये (तो योजावा). (३१८) 

हा सूिी होय. (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यस्योत्त्क्षप्ता भवेत्पात्ष्ट्िगरङ गुििः प्रसृतस्तथा । 
अङ गुल्यो न्द्यणञ्चतािः स स्यात्पादोऽग्रतलसंिरिः  ॥ ३१९ ॥ 
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पे्ररिे कुट्टने स्थाने पीडने भूणमताडने । 
भूस्थापसरिे स स्यादे्रिके भ्रमिे मदे ॥ ३२० ॥ 

इत्यग्रतलसञ्चरिः (५) 
यणद पादतलागे्रि त्स्थत्वा भूमौ णनपात्यते । 
असकृद्वा सकृत्पात्ष्ट्िगभगवेदुद्घणट्टतस्तदा ॥ ३२१ ॥ 

इत्युद्घणट्टतिः (६) 
पाष्ट्ण्या िरामवष्टभ्य तामगे्रि णनहत्न्द्त यिः । 
ताणडतश्चरििः स स्यात्प्रयोज्यिः क्रोिगवगयोिः  ॥ ३२२ ॥ 

इणत ताणडतिः (७) 
घ्नन्द्मुहुघगणटतोत्सेिोऽग्रपात्ष्ट्िगभ्या ं [‘घचटतोत्सेध’ पायािा चवचनयोग शाङ गयदेवाने चदलेला नाही. सोमेश्वराने (मानसोल्लास 
भा. ३, पृ. १५१ ‘नृत्यादौ’ म्हिजे ‘नृत्य इत्यादीत’ असा चवचनयोग साांचगतला आहे. जायसेनापतीने (नृत्तरत्नावली प.ृ ६५) तो 
‘घघयरीवादनाचदष ’ म्हिजे ‘घ ांगरूां िे वादन इत्यादींत’ असा चदला आहे.] भुवं क्रमात् । 

इणत घणटतोत्सेििः (८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात टाि वर उिललेली, अांगठा पसरलेला तसेि (बाकीिी) बोटे खाली वाकलेली असतात तो 
अग्रतलसांिर पाय होय. (३१९) तो पे्ररि (म्हिजे पे्रचरत करिे), क टिे, स्थान, पीडन, जचमनीवर प्रहार 
करिे, जचमनीवरील वस्तू दूर करिे, रेिक, भ्रमि व मद याांमध्ये योजावा. (३२०) 

हा अग्रतलसांिर होय. (५) 
 

पायाच्या तळव्याच्या प ढच्या टोकावर जचमनीवर उभे राहून जर एक सकवा अनेक वळेा टाि खाली 
(जचमनीवर) आपटली तर तो उद्घचट्त होय. (३२१) 

हा उद्घचट्त होय. (२) 
 

ज्यात टाि जचमनीवर ठेवनू (पायाच्या प ढील) टोकाने चतच्यावर (म्हिजे जचमनीवर) आघात 
केला जातो तो ताचडत पाय होय. तो क्रोध व गवय याांत योजावा (३२२) 

हा ताचडत होय. (७) 
प ढिे टोक व टाि याांनी क्रमाने जचमनीवर वारांवार प्रहार केला असता तो घचटतोत्सेध होय. 

हा घचटतोत्सेध होय. (८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

घणट्टतिः णक्षणतघाती स्यात्पाष्ट्ण्यगङ णघ्रिः पे्ररिे [‘पे्ररिेन सः’ असा पाठ अड्यार आवृत्तीत (भा. ४, पृ. ९४) घेतला आहे व 
‘पाष्ट्ण्ययङ चरः पे्ररिेन सः’ यािे स्पष्टीकरि देताना ‘पाष्ट्ण्ययङ्रेः पे्ररिेन’ (म्हिजे टािेसह पायाच्या पे्ररिाने?) असे स धाकरटीकेत म्हटले 
आहे. यावरून ‘पाष्ट्ण्ययङचधःपे्ररिेन’ असा एक सामाचसक शब्द घेतलेला चदसून येतो. आनन्दाश्रम आवृत्तीत ‘पे्ररिे ि सः ’ असा पाठ 
घेतला आहे (प.ृ ६७१); या पाठाने अथय स्पष्ट होऊन या पायािा चवचनयोगही कळून येतो. सोमेश्वराने (मानसोल्लास भा. ३, पृ. १५१) या 
पायािा चवचनयोग देताना ‘अश्वाचदपे्ररिे’ (म्हिजे घोडा इत्यादींना (टाि लावनू) पे्रचरत करण्यात) असे म्हटले आहे. नृतरत्नावलीतही 
(पृ. ६५) ‘करभाश्वाचदनोदने’ (म्हिजे उांट, घोडा इत्यादींना पे्रचरत करण्यात असाि चवचनयोग चदला आहे.) [हा पाठ नृत्तरत्नावलीच्या 
हस्तचलचखतात चमळिाऱ्या ‘करपाश्वाचदनोदने’ या पाठावरून अथयदृष्ट्ट्या डॉ. राघवन् याांनी स धारून घेतलेला आहे.] म्हिून येथे ‘पे्ररिे 
ि सः’ हाि पाठ स्वीकारला आहे. ‘पाष्ट्ण्ययङ चरः’ याऐवजी ‘पाष्ट्ण्याङ चरः’ असा पाठ असता तर अथय सहज स्पष्ट झाला असता मग 
भाषाांतर ‘टािेने जचमनीवर प्रहार करिारा पाय घचट्त होय. तो पे्ररिात (योजावा)’ असे झाले असते.] ि सिः ॥ ३२३ ॥ 

इणत घणट्टतिः (९) 
यत्स्तरश्चा तेलेनोवी प्रमृद्नाणत स [मर्तदत पायािा चवचनयोग शाङ गयदेवाने चदलेला नाही. सोमेश्वराने (मानसोल्लास भा. ३, 
पृ. १५१) ‘अपसपयिे’ असा एक चवचनयोग ‘मदयनात’, ‘पोषिात’ व ‘भीतीत’ याबरोबर चदला आहे. नृत्तरत्नावलीत (पृ. ६५) 
‘चकङ चकिीचवधौ’ असा या पायािा चवचनयोग चदला आहे. डॉ. राघवन् याांनी या पानावरील तळटीपेत; नृत्तािी जी अपसरि हालिाल 
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तीि ‘सकचकिीचवचध’ याने चनर्तदष्ट होत असावी’ असे म्हटले आहे. तळव्याने जमीन घासत जािे या नृत्ताच्या अपसरिनामक हालिालीत 
सकचकिींच्या नादानेि र्फक्त ताल व लय चनर्तदष्ट होत असल्याने ‘अपसरि’ याबद्दल सांभवतः ‘सकचकिीचवचध’ हा शब्द जायाने योजला 
असावा असे त्याांनी साांचगतले आहे.] मर्तदतिः । 

इणत मर्तदतिः (१०) 
अग्रगोऽगे्र दु्रतं सपगन् प्रयोज्यिः पणङ्कलणक्षतौ ॥ ३२४ ॥ 

इत्यग्रगिः (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

टािेने (शब्दशः टािेसह पायाने) जचमनीवर आघात करिारा घचट्त पाय होय. तो (उांट, घोडा 
इत्यादींना) पे्रचरत करण्यात (योजावा). (३२३) 

हा घचट्त होय. (९) 
 

चतरक्या तळव्याने जचमनीवर घषयि करतो तो मर्तदत होय. 
हा मर्तदत होय. (१०) 

 
प ढे जलद जािारा अग्रग होय. तो चिखलय क्त जचमनीवर जाताना योजावा. (३२४) 

हा अग्रग होय. (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पृितोऽपसरन्द्पाष्ट्ण्या [‘पास्ष्ट्ियग’ पायािा चवचनयोग मानसोल्लासात (भा. ३, पृ. १५१) ‘पाठीमागे जािे’ यात साांचगतला आहे. 
टािेिा उपयोग करून मागे मागे जाण्यात या पायािा उपयोग स्पष्टि आहे. नृत्तरत्नावलीत (पृ. ६५) या पायािा चवचनयोग 
‘सकचकिीचवचध’ यात साांचगतला आहे.] पात्ष्ट्िगगिः पाद उच्यते । 

इणत पात्ष्ट्िगगिः (१२) 
त्स्थतिः पार्श्वेऽथवा पार्श्वं व्रजन्द्पार्श्वगग इष्ट्यते ॥ ३२५ ॥ 

इणत पार्श्वगगिः (१३) 
इणत त्रयोदश िरिभेदािः । 

अथ स्कन्द्िभेदािः – 
एकोच्चौ किगलग्नौ िोत्च्ितौ स्त्रस्तौ ि लोणलतौ । 
उत्युक्त्तौ पञ्चिा स्कन्द्िौ नाम्नाणभ्यक्त्तलक्षिौ ॥ ३२६ ॥ 
एकोच्चौ कणथतौ स्कन्द्िौ मुणष्टकुन्द्तप्रहारयोिः । 
आिेषे णशणशरे िासंौ किगलग्नौ मतौ सता् ॥ ३२७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
टािेने मागे जािारा पाय पास्ष्ट्ियग म्हटला आहे. 

हा पास्ष्ट्ियग होय. (१२) 
बाजूला असिारा सकवा बाजूला जािारा पाश्वयग मानला आहे. 

(३२५) हा पाश्वयग होय. 
हे तेरा पायाच्या वापरािे प्रकार होत. 

 
आता खाांद्याांच्या वापरािे प्रकार – 
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एकोच्च (म्हिजे एक खाांदा उांि असिारे), कियलग्न (म्हिजे कानाला लागलेले), उस्च्ित 
(म्हिजे वर उिललेले), स्त्रस्त (म्हिजे ओघळलेले) व लोचलत (म्हिजे िांिल) असे पाि प्रकारिे खाांदे 
साांचगतले आहेत. त्याांिे लिि नावावरूनि स्पष्ट होते. (३२६) 
 

एकोच्च खाांदे म चष्ट व क न्त (म्हिजे भाला) याांच्या प्रहाराांत साांचगतले आहेत. कियलग्न हे खाांदे 
आसलगन व चशचशर ऋत  याांत सज्जनाांनी मानले आहेत. (३२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. खादं्याचं्या प्रकारािंा णवणनयोग दाखवीत आहे. (३२६ ते ३२८, ३२९–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उत्च्ितौ हषगगवादौ स्त्रस्तौ दुिःखे श्रमे मदे । 
मूच्छाया ंिाथ कतग्यौ लोणलतौ णवटनतगने ॥ ३२८ ॥ 
नृतजै्ञगगणदतौ हास्ये हुडुक्कावाद्यवादने । 

इणत पञ्चिा स्कन्द्िौ । 
इणत सप्तार्ङ्ाणन । 

अथ ग्रीवाभेदािः – 
समा णनवृत्ता वणलता रेणिता कुणञ्चताणञ्चता ॥ ३२९ ॥ 
त्र्यश्रा नतोन्नता िेणत ग्रीवा नवणविा भवेत् । 
समा स्वाभाणवकी ध्याने जपे काये स्वभावजे ॥ ३३० ॥ 

इणत समा (१) 
ग्रीवा त्वणभमुखीभूय णनवतेत यदा तदा । 
[नाट्यशास्त्रात (बडोदा भा. २, पृ. २३) ‘चववृत्ता’ असा पाठ घेतलेला असून खाली तळटीप २० मध्ये ‘चनवृत्ता’ हा पाठ चदला आहे.] 
णनवृत्तते्युच्यते सा स्यात्स्वस्थानाणभमुखाणदषु ॥ ३३१ ॥ 

इणत णनवृत्ता (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उस्च्ित, हषय व गवय इत्यादींत, (तसेि) स्त्रस्त, द ःख, श्रम, मद व मूच्छा याांत योजाव.े लोचलत, 
चवटाच्या नतयनात (३२८), हास्यात व ह ड क्कावाद्याच्या वादनात नृत्तजािकाराांनी साांचगतले आहेत. (३२९–) 

हे पाि प्रकारिे खाांदे होत. 
ही सात अांगे होत. 

 
आता मानेच्या वापरािे प्रकार– 
सम, चनवृत्त, वचलत, रेचित, क ां चित, अांचित (३२९), त्र्यश्र, नत व उन्नत अशी नऊ प्रकारिी मान 

होय. 
 

स्वाभाचवक स्स्थती असिारी सम होय. ती ध्यान, जप व स्वाभाचवक कामात (योजावी). (३३०) 
ही सम होय. (१) 

 
समोर असून मान जेव्हा वळवली जाते तेव्हा ती चनवृत्त म्हटली जाते. ती स्वस्थानाकडे सामोरे जािे 
इत्यादींत योजावी. (३३१) 

ही चनवृत्त होय. (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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पार्श्वोन्द्मुखी तु वणलता [स धाकरटीकेत ‘वचलत’ मानेिा उपयोग साांगताना ‘भङ ग’ यािा अथय कौचटल्य (म्हिजे वक्रता) सकवा 
पलायन असा चदला आहे. तसेि ‘ईिि’ यािा अथय ‘पाश्वयपादावलोकन’ (म्हिजे बाजूकडे व पायाकडे पाहिे?) असा साांचगतला आहे 
(अड्यार आ. भा. ४, पृ. ९७); नाट्यशास्त्रात (भा. २, पृ. २३) ‘ग्रीवाभङ गे’ असा एकि शब्द छापलेला आहे.] ग्रीवा भरे्ङ् 
तथेक्षिे। 

इणत वणलता (३) 
रेणिता णविुतभ्रान्द्ता वतुगले मथने तथा ॥ ३३२ ॥ 

इणत रेणिता (४) 
आकुणञ्चता कुणञ्चता स्यान्द्मूिगभारे स्वगोपने । 

इणत कुणञ्चता (५) 
अणञ्चता प्रसृता लोला [नाट्यशास्त्रात (भा. २, पृ. २३) ‘अांचित’ मानेच्या उपयोगात ‘अधयवीििे’ याऐवजी ‘ऊध्वयदशयने’ (‘म्हिजे 
वर पाहण्यात’) असा चवचनयोग चदला आहे. सांगीत रत्नाकर (आनन्दाश्रम आ., पृ. ६७२) ‘अथ वीििे’ (म्हिजे ‘आचि पाहण्यात’) असा 
पाठ घेतलेला आहे.] केशाकषऽेिगवीक्षिे ॥ ३३३ ॥ 

इत्यणञ्चता (६) 
त्र्यश्रा पार्श्वगगता खेदे पार्श्वेक्षास्कन्द्िभारयोिः । 

इणत त्र्यश्रा (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बाजूकडे वळलेली मान वचलत होय. ती (मान) वाकडी करिे तसेि (बाजूला) पाहिे याांत 
(योजावी). 

ही वचलत होय.(३) 
 

गोलाकार चर्फरवलेली मान रेचित होय. ती वत यळ तसेि मांथन याांच्या (अचभनयात योजावी). 
(३३२) 

ही रेचित होय. (४) 
 

आक ां चित केलेली (मान) क ां चित होय. ती डोक्यावरील ओझे (वाहण्यात) व स्वसांरििात 
(योजावी). 

ही क ां चित होय. (५) 
 

पसरलेली व िांिल (मान) अांचित होय. ती केस ओढिे व अधयवट पाहिे याांत (योजावी). (३३३) 
ही अांचित होय. (६) 

 
बाजूला नेलेली ती त्र्यश्र होय. ती थकवा, बाजूला पाहिे व खाांद्यावर ओझे (वाहिे) याांत 

(योजावी). 
ही त्र्यश्र होय. (७) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नतावनम्रालंकारबन्द्िे कण्ठावलम्बने ॥ ३३४ ॥ 

इणत नता (८) 
उन्नतोध्वगनता [नाट्यशास्त्रात (भा. २, पृ. २३) ‘उन्नत’ मानेच्या उपयोगात ‘ऊध्वाचददशयने’ (म्हिजे ‘वर इत्याचद पाहण्यात सकवा 

दाखवण्यात’) असा चवचनयोग चदला आहे.] ग्रीवालंकारोध्वगप्रदशगने । 
इत्युन्नता (९) 
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[इणत नवणविा ग्रीवा ।] 
अथ बाहुभेदािः – 

ऊध्वगस्थोऽिोमुखत्स्तयगगपणवद्धिः प्रसाणरतिः ॥ ३३५ ॥ 
अणञ्चतो मण्डलगणतिः स्वत्स्तकोदे्वणष्टतावणप । 
पृिानुसारीत्युणदतो बाहुदगशणविो बुिैिः ॥ ३३६ ॥ 
आणवद्धिः कुणञ्चतो नम्रिः सरलान्द्दोणलतावणप । 
उत्साणरत इणत प्राहुबाहून्द्षडपरान् परे ॥ ३३७ ॥ 
शीषादूध्वं व्रजन्द्बाहुरूध्वगस्थस्तुर्ङ्दशगने । 

इत्यधू्वगस्थिः (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

खाली वाकलेली ती नत होय. ती (गळयातला) अलांकार बाांधताना व मानेभोवती आसलगन देताना 
(योजावी). 

ही नत होय. (८) 
 

वर केलेली मान उन्नत होय. ती अलांकार (धारि करताना) वर पाहिे यात (योजावी). (३३४) 
ही उन्नत होय. (९) 

[मानेिे नऊ प्रकार समाप्त.] 
 

आता बाहूांच्या (म्हिजे हाताच्या) वापरािे प्रकार– 
 

ऊध्वयस्थ, अधोम ख, चतययक्, अपचवद्ध, प्रसाचरत, (३३५) अांचित, मांडलगचत, स्वस्स्तक तसेि 
उिेचष्टत (आचि) पृष्ान सारी असा दहा प्रकारिा बाहू जािकाराांनी साांचगतला आहे. (३३६) 
 

आचवद्ध, क ां चित, नम्र, सरळ, तसेि आन्दोचलत (व) उत्साचरत असे बाहूांच्या वापरािे द सरे सहा 
प्रकार अन्य (आिायांनी) साांचगतले आहेत. (३३७) 
 

डोक्याच्या वर जािारा बाहू ऊध्वयस्थ होय. उांि वस्तू पाहण्यामध्ये (तो योजावा). 
हा ऊध्वयस्थ होय. (१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. आता (प्रत्यगंामंध्ये) प्रथम साणंगतलेल्या मानेच्या वापरािे प्रकार सागंत आहे. (३२९ ते ३३४, 

३३५–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अिोमुखो महीिषेी [नृत्तरत्नावलीत (पृ. ५१) अधोम खािे लिि ‘चिचतसांम ख’ म्हिजे (जचमनीकडे वळलेला) असे चदले 
आहे.] 

इत्यिोमुखिः (२) 
णतयगक्पार्श्वगगतो भवेत् ॥ ३३८ ॥ 

इणत णतयगग्गतिः (३) 
बाहूमगण्डलवद्गत्या वक्षिःके्षत्राणद्वणनगगतिः । 
अपणवद्धिः, 

इत्यपणवद्धिः (४) 



 
अनुक्रमणिका 

अथाग्रदेशमनुिावन्द्प्रसाणरतिः ॥ ३३९ ॥ 
इणत प्रसाणरतिः (५) 

वक्षिःके्षत्राणद्वणनगगत्य वक्षिःप्रत्यागतोऽणञ्चतिः । 
इत्यणञ्चतिः (६) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
जचमनीला लागिारा अधोम ख होय. 

हा अधोम ख होय. (२) 
बाजूला नेलेना चतययक् होय. (३३८) 

हा चतययग्गत होय. (३) 
गोलाकार गतीने छातीच्या भागापासून बाहेर नेलेला अपचवद्ध होय. 

हा अपचवद्ध होय. (४) 
प ढच्या बाजूला नेला जािारा प्रसाचरत होय. 

हा प्रसाचरत होय. (५) 
छातीपासून बाहेर नेऊन छातीकडे परत आलेला अांचित होय. 

हा अांचित होय. (६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता बाहूच्या वापरािें प्रकार सागंत आहे. (३३५ ते ३३८) यात अपणवद्ध बाहूच्या लक्षिात 
‘मण्डलवद्गत्या’ असे म्हटले आहे. मण्डल णजिे आहे ती मण्डलवती. ती (म्हिजे मण्डलवती) अशी गणत 
हा कमगिारय समास आहे. “पंुवत्कमगिारयजातीयदेशीयेषु” (पा॰ ६–३–४२) या सूत्राने पंुवद् भाव झाल्याने 
‘मण्डलवद्गणतिः’ असे रूप झाले. बाहंूच्या अपणवद्ध या नावाप्रमािे ते मण्डल येथे बणहमुगख जािाव.े 
नाहीतर ‘छातीपासून बाहेर नेलेला’ हा लक्षिभाग जुळिार नाही. (३३८, ३३९) [पाणिणन ६–३–४२ या 
सूत्रािा आशय असा– (ऊकारान्द्ताखेरीजच्या) ज्या स्त्रीकलगी शब्दािे तत्संबद्ध पंुकलग रूप (भाषेत) असते 
अशा स्त्रीकलगी शब्दािे कमगिारय समासात व देशीय आणि जातीय या शब्दापूंवी पंुकलगाप्रमािे रूप होते. 
येथे मण्डलवती या स्त्रीकलगी शब्दािे मण्डलवत् हे पंुकलगी रूपही भाषेत रूढ आहेि. ‘मण्डलवत्’ हे 
णवशेषि असल्याने मण्डलवान् हे पंुकल्लगी, मण्डलवती हे स्त्रीकलगी व मण्डलवत् हे नपंुसककलगी रूप होय. 
या सूत्रामुळे ‘मण्डलवत अशी गणत’ या अथाच्या कमगिारय समासात ‘मण्डलवती’ या स्त्रीकलगी शब्दािे 
‘मण्डलवत्’ हे पंुकलगाप्रमािे रूप होऊन ‘मण्डलवद्गणत’ असा कमगिारय समास झाला. यािे 
‘मण्डलवद्गत्या’ हे तृतीयेिे एकविन होय] 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उच्यते मण्डलगणतिः सवगतो भ्रमिाद् भुजिः ॥ ३४० ॥ 
खड् गाणदभ्रामिे िास्य णवणनयोगं प्रिक्षते । 

इणत मण्डलगणतिः (७) 
स्वत्स्तको लग्नयोबाह्वोिः पार्श्वग्यत्यासतिः त्स्थतौ ॥ ३४१ ॥ 
स स्याद्भानोरूपस्थाने पणररम्भेऽणभवादने । 

इणत स्वत्स्तकिः (८) 
णनष्ट्क्रामन्द्मणिबन्द्िस्थवतगनामाणश्रतो भुजिः ॥ ३४२ ॥ 
उदे्वणष्टतो भवेत् 

इत्युदे्वणष्टतिः (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

बाहू, सवय बाजूांनी गोलाकार चर्फरवल्याने मांडलगचत म्हटला आहे. (३४०) तलवार इत्यादी 
(गोलाकार) चर्फरचवण्यात त्यािा चवचनयोग (जािकार) साांगतात. 

हा मांडलगचत होय. (७) 
 

एकमेकाला लागलेले बाहू बाजू उलटून (म्हिजे उजवा डावीकडे व डावा उजवीकडे असे) ठेवले 
असता स्वस्स्तक (हा प्रकार होतो). (३४१) तो सूयािी पूजा, आसलगन व अचभवादन याांत योजावा. 

हा स्वस्स्तक होय.(८) 
 

मनगटािी वतयना योजून बाहेर नेला जािारा बाहू (३४२) उिेचष्टत होय. 
हा उिेचष्टत होय. (९) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. स्वत्स्तक बाहूच्या णवणनयोगात हस्तप्रिारािा णवशेष साणंगतला नसला तरी लोकातं प्रणसद्ध 

असिारी सूयािी पूजा इत्यादी जो णवणनयोग णदला आहे त्याला योग्य असा प्रिार जािावा. यािे 
स्पष्टीकरि असे – सूयाच्या पूजेत डोक्यावर स्वत्स्तकाकार ठेवलेले, तळवे उतािे असलेले बाहू लोकातं 
प्रणसद्ध आहेत; आकलगनात आपल्यासमोर हातािे तळवे असलेले असे आपल्या बाजूकडून दुसऱ्या 
बाजूकडे नेले जािारे बाहू प्रणसद्ध आहेत; अणभवादनात (म्हिजे नमस्कारात) तसेि पि हातािे तळव े
पालथे असिारे बाहू प्रणसद्ध आहेत. अशा रीतीने हस्त इत्यादींच्या अणभनयातंही प्रिारािे णवशेष स्वरूप 
साणंगतले नसले तरी णवणनयोगानुसार ते जािावे. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पृिानुसारी पृितो गतिः । 
भवेत्तिूशराकष ेवीणटकाग्रहिे ि सिः ॥ ३४३ ॥ 

इणत पृिानुसारी (१०) 
आणवद्धोऽभ्यन्द्तराणक्षप्तिः 

इत्याणवद्धिः (११) 
कुणञ्चतस्तु स उच्यते। 
यस्तीक्ष्िकपूगरं वक्रीकृतिः खड् गाणदिारिे ॥ ३४४ ॥ 
प्रहारे भोजने पाने प्रोक्त्तो णनिःशङ कसूणरिा । 

इणत कुणञ्चतिः (१२) 
ईषद्वक्रस्तु नम्रोऽसौ स्तुतौ माल्यस्य िारिे ॥ ३४५ ॥ 

इणत नम्रिः (१३) 
सरलिः पार्श्वगयोरूध्वगमिस्ताच्च प्रसाणरतिः । 
[‘स्यात्पिान कृतौ माने’ याऐवजी ‘स स्यात्प्रज्ञाकृते माने’ हा स धाकरटीकेतील पाठ म्हिून अड्यार आवृत्तीत (भा. ४, पृ. १०४ यावरील) 
तळटीपेत चदला आहे. त्यािा अथय ‘तो प्रजे्ञम ळे उत्पन्न झालेल्या मानात योजावा’ असा होईल.] स्यात्पक्षानुकृतौ माने 
भूस्थणनदेशने क्रमात् ॥ ३४६ ॥ 

इणत सरलिः (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पाठीमागे नेलेला पृष्ान सारी होय. तो भात्यातून बाि काढिे व चवडा घेिे याांत योजावा. (३४३) 
हा पृष्ान सारी होय. (१०) 
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आतल्या बाजूला नेलेला (म्हिजे उिेचष्टताने आरांभ करून अन्तम यख वतयनेने योजलेला) आचवद्ध 
होय. 

हा आचवद्ध होय. (११) 
 

कोपर तीक्ष्ि होईल असा वक्र (म्हिजे सांक चित) केलेला तो क ां चित म्हटला आहे. तो तलवार 
इत्यादी धारि करण्यात, (३४४) प्रहारात, भोजनात व पेय चपण्यात चनःशांकशाङ गयदेवाने साांचगतला आहे. 

हा क ां चित होय. (१२) 
 

थोडा वक्र केलेला तो नम्र होय. तो स्त तीमध्ये व र्फ लाांिी माळ धारि करण्यात योजावा. (३४५) 
हा नम्र होय. (१३) 

 
दोन्ही बाजूांला, वर व खाली पसरलेला तो सरळ होय. तो पांखाांच्या अन करिात, मानात व 

जचमनीवरील वस्तू दाखवण्यात क्रमाने योजावा. (३४६) 
हा सरळ होय. (१४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. आणवद्ध बाहूच्या लक्षिात ‘अभ्यन्द्तराणक्षप्तिः’ असे साणंगतले आहे. उदे्वणष्टत करिाने आरंभ 

करून अन्द्तमुगख (आतल्या बाजूला) योजलेल्या वतगनेने असा त्यािा अथग. (३४३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

गतावान्द्दोणलतोऽन्द्वथगिः 
इत्यान्द्दोणलतिः (१५) 

बाहुरुत्साणरतिः पुनिः । 
स्वपार्श्वगमन्द्यतो [नृत्तरत्नावलीत (पृ. ५२) उत्साचरतािे लिि ‘स्वस्वपाश्वान्तरात् पाश्वं गच्छन्’ असे चदले आहे. त्यािा अथय 
‘आपापल्या द सऱ्या बाजूकडून (आपल्या) बाजूला नेला जािारा’ असा होईल.] गच्छञ्जनतोत्सारिे भवेत् ॥ ३४७ ॥ 

इणत षोडशणविो बाहुिः । 
अथ वतगनािः– 

बाहूना ंकरिेनाथ समस्त्यस्तयोजनात् । 
क्रमाद्दु्रताणदवैणित्र्याज्जायन्द्तेऽत्र सहस्त्रशिः ॥ ३४८ ॥ 
वतगनाश्चतुरैरूह्यास्तािः शोभाभरसंभृतािः । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
िालताना नावाप्रमािेि मागे प ढे होिारा तो आन्दोचलत होय. 

हा आन्दोचलत होय. (१५) 
 

द सऱ्या बाजूकडून आपल्या बाजूकडे नेला जािारा उत्साचरत बाहू होय. तो लोकाांना दूर करण्यात 
योजावा. (३४७) 

हा उत्साचरत होय. (१६) 
हा सोळा प्रकारिा बाहू होय. 

 
आता वतयना (साांगत आहे)– 

 



 
अनुक्रमणिका 

(या साांचगतलेल्या) बाहूांच्या करिाने (म्हिजे आवचेष्टत इत्यादी करिाांसह वापराने) चमळून सकवा 
एकेकाांिी योजना केल्याने (म्हिजे त्याांच्या चमश्रिाने), क्रमाने द्र त इत्यादी लयींच्या वैचित्र्याम ळे हजारो 
वतयना येथे (म्हिजे नतयनात) उत्पन्न होतात. 
 

अत्यांत शोभासांपन्न असिाऱ्या त्या ित र (जािकाराांनी) शोधून जािाव्या. (३४८, ३४९–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. ‘सरळ’ बाहूच्या लक्षिात ‘दोन्द्ही बाजूला, वर व (३४१) खाली पसरलेला’ असे साणंगतले 
आहे. यातं तीन लक्षिे जािावी. ती अशी–दोन्द्ही बाजूला पसरलेला सरळ, वर पसरलेला सरळ व खाली 
पसरलेला सरळ. एक लक्षि असते तर ‘पंखािें अनुकरि करण्यात, मानात व जणमनीवरील वस्तू 
दाखणवण्यात तो क्रमाने योजावा’ असा क्रमाने वेगवेगळा णवणनयोग साणंगतला नसता. (३४६) 

क. या साणंगतलेल्या सोळा प्रकारच्या बाहंूच्या आवेणष्टत इत्यादी करिपूवगक केलेल्या वापराने 
दोन, तीन अशा अनेकाचं्या ककवा एकेकाचं्या णमश्रिाने, दु्रत इत्यादी लयींच्या वैणित्र्यामुळे हजारो वतगना 
उत्पन्न होतात. ‘दु्रत इत्याणद’ यातील ‘इत्याणद’ शब्दाने मध्य व णवलंणबत लयी घ्यायच्या. दु्रत इत्यादी 
लयींिे वैणित्र्य म्हिजे णवणशष्ट यतीच्या रूपाने असिे. अत्यतं शोभायुक्त असिाऱ्या अशा या वतगना 
ितुरानंी शोिून जािा्या. आम्ही येथे त्यािंा णवस्तार देत नाही असा अथग. गं्रथकाराने साणंगतल्या नसल्या 
तरी त्यािें स्वरूप पूिग कळण्यासाठी कोहलाने साणंगतलेल्या काही वतगना देत आहे. 

“आता वतगना– 
प्रथम पताक व अराल याचं्या (वतगना), (मग) शुकतुण्ड व अलपद्म याचं्या, (नंतर) खटकािी 

(व) मग मकरवतगना, ऊध्वगवतगणनका, आणवद्धवतगना, रेणित नावािी, णनतंब व केशबन्द्ि या नावाचं्या, 
लालवतगणनका, नंतर कक्षवतगणनका, उरिःस्थवतगना, खड् गवतगना, पद्मवतगणनका, दण्डवतगना, पल्लव नावािी 
(वतगना), अिगमण्डणलका, घातवतगना, लणलता नावािी, वणलता, गात्रवतगना व प्रणतवतगना अशा िोवीस 
वतगना भट्टतण्डूने साणंगतल्या आहेत. 

आता क्रमाने (त्यािें) लक्षि सागंतो-- 
मनगटापासून पताक हस्त उजवीकडे व डावीकडे उलटपालट करून णलरणवला म्हिजे पताक 

नावािी वतगना (होते). 
ही पताक वतगना होय. (१) 

आवेणष्टतकरिपूवगक तजगनी इत्यादी बोटािें जे क्रमाने आतल्या बाजूला केलेले आवषे्टन ती 
अरालवतगना म्हटली आहे. 

ही अरालवतगना होय. (२) 
अवणहत्थ हस्त छातीवर आणवद्धपूवगक अिोमुख करून माडंीच्या मागे वळवला असता शुकतंुड 

नावािी वतगना होते. 
ही शुकतंुड वतगना होय. (३) 

ज्यात करंगळीच्या आतल्या बाजूस बोटे क्रमाने ्यावर्ततत करिपूवगक वळवली जातात ती 
अलपद्मािी वतगना होय. 

ही अलपद्मवतगना होय. (४) 
दोन्द्ही खटकामुक हस्तािें बेंबीच्या जवळ डा्याउज्या बाजूला मनगटापयंत केलेले भ्रमि म्हिजे 

खटकामुखवतगना होय. 
ही खटकामुखवतगना होय. (५) 
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जे्हा मकर हस्त पुढे व दोन्द्ही बाजंूलाही ्यावर्तततकरिाने बाहेर व आत णलरणवला जातो ते्हा ती 
मकरवतगना होय. 

ही मकरवतगना होय. (६) 
जे्हा उदृ्धत नृत्तहस्त वरच्या बाजूला वळवलेले असतात ते्हा ती वतगना जािकारानंी ऊध्वगवतगना 

म्हिून साणंगतली आहे. (नृत्तहस्तात ‘उद् वृत्त’ नावािा नृत्तहस्त णदलेला आहे. ‘उदृ्धत’ या नावािा नाही. 
उदृ्धत या शब्दािा ‘वर िारि केलेले’ असा अथग होतो.) 

ही ऊध्वगवतगना होय. (७) 
आणवद्धवक्र नृत्तहस्त असता क्रमाने बाहू जर उदे्वणष्टतकरिपूवगक अन्द्तमुगख होिारे असे आणवद्ध 

केले तर ती आणवद्धवतगना होय. 
ही आणवद्धवतगना होय. (८) 

स्वत्स्तकापासून वेगळे केलेले हंसपक्ष हस्त जलद णलरवून वतगनानंी जर रेणित केले तर ती 
रेणितवतगना होय. 

ही रेणितवतगना होय. (९) 
मनगटापयंत णलरवलेले, बोटे न जुळलेले असे पताक हस्त णनतंबहस्तात साणंगतलेल्या प्रकाराने 

खादं्याच्या जागी आिून पुन्द्हा णनतंबभागाकडे आिले असता ती णनतंबवतगना होय. 
ही णनतंबवतगना होय. (१०) 

केशबंिात साणंगतल्या प्रकाराप्रमािे णवणित्र वतगना योजून केशप्रदेशापासून बाहेर नेलेले पताक 
हस्ति जर पुन्द्हा केशप्रदेशाजवळ क्रमाने आिून सोडले तर णतला केशबंि नावािी वतगना म्हितात. 

ही केशबंिवतगना होय. (११) 
दोन पताक हस्त ्यावृत्त योजून (म्हिजे ्यावर्ततत करि असलेले असे योजून) छातीच्या पासून 

कपाळापयंत आिून, त्याच्या बाजूला आिले व नंतर मण्डलयुक्त गतीने (म्हिजे गोलाकार णलरवून) बाहू 
योणजले व हळूहळू (ते पताक हस्त) जर ऊध्वगमण्डल केले तर ती जािकारानंी िक्रवतगणनका ककवा 
लालवतगणनका म्हटली आहे. 

ही लालवतगणनका होय. (१२) 
पार्श्वगमण्डली हस्त आपापाल्या बाजूला ककवा क्रमाने एकेक बाजूला णलरवले असता ती 

कक्षवतगणनका म्हटली आहे. 
ही कक्षवतगणनका होय. (१३) 

उरोमण्डली हस्तािंा (वतगना) ्यापार उरोवतगणनका म्हिून जािावा. 
ही उरोवतगणनका होय. (१४) 

एका (बाहूिा) आकंुणित मुणष्ट हा हस्त व दुसरा (बाहू) अणंित असा खटकामुख असता ते 
मुणष्टकस्वत्स्तक कर म्हिून कीर्ततिर सागंतो. खड् गवतगणनका हे नावही त्याने णदले आहे. 

ही खड् गवतगणनका होय. (१५) 
्यावृत्त इत्यादी करिानंी युक्त असे पद्मकोश हस्त जुळलेले व स्वत्स्तक असिारे (आपल्या) 

जागी ्यावर्ततत व पणरवर्ततत केलेले परस्पराशंी परा्मुख असता ते नणलनीपद्मकोश होत. 
कीर्ततिरािायांनी यानंा पद्मवतगणनका म्हटले आहे. 

ककवा स्वत्स्तक व आकंुणित हस्त ्यावर्ततत व पणरवर्ततत केलेले एकमेकाशंी परा्मुख (योजले) 
असता ती कमलवतगना होय. 

ही पद्मवतगना होय. (१६) 
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एक हंसपक्ष हस्त जेवढ्या वेळेत ्यावृत्तकरिाने बाजूकडून छातीच्या भागािा आश्रय घेतो, 
तेवढ्याि काळात दुसरा पणरवर्ततत करियुक्त व पसरलेला बाहू असलेला णतरकस योजला जातो. ही 
णक्रया पुनिः दुसऱ्यादंा करावी. अशीि दण्डपक्ष हस्तािंी णक्रया दुसऱ्या अगंानेही योजावी. णहला भट्टतण्डूने 
दण्डवतगणनका म्हटले आहे. 

(दण्डवतगणनकेच्या लक्षिात अड्यार व आनन्द्दाश्रम आवृत्तींत ‘णतयगक्काया परािः पुनिः’ असे म्हटले 
आहे. यािा नीट अथगबोि होत नाही.) 

ही दंडवतगणनका होय. (१७) 
मनगटाच्या जागी असलेले सैल असे दोन पताक हस्त पुन्द्हा स्वत्स्तक केले असता ते पल्लव म्हटले 

आहे. (हीि) पल्लववतगना म्हिून साणंगतली आहे. 
ही पल्लववतगना होय. (१८) 

अलपल्लवहस्त ्यावर्ततत करिाने आपली बाजू व छाती याजंवळ आिून पसरलेला बाहू असिारा 
असा (गोल) णलरवून अरालहस्त िारि करीत मािूस आवेणष्टत करि योणजतो व त्यािवेळी दुसरा 
पूवीप्रमािे मंडलाकार णलरवून आपल्या बाजूकडे नेतो व नंतर छाती व बाजू याजंवळ आितो, ते्हा ते 
अिगमण्डल हस्त होत. त्यािंी ही जी णक्रया ती अिगमण्डलवतगना होय. 

ही अिगमण्डलवतगना होय. (१९) 
दोन्द्ही अलपल्लवहस्त उदे्वणष्टतकरियुक्त योजून, छातीच्या व खादं्याचं्या वर दोन्द्ही पसरलेले 

असता खादं्यासमोर आणवद्ध योजून बोटे वणलत (म्हिजे वळलेली) केली असता ते अलपल्लणवत होत. 
दुसऱ्या (आिायांनी) ही घातवतगणनका म्हटली आहे. [अन्द्य आिायग णहला अलपल्लववतगना म्हितात. (पहा 
अड्यार आवृत्ती, भा. ४, वृ. १०९, तळटीप १)]. 

ही घातवतगणनका होय (२०) 
हेि हस्त िल असे डोक्याजवळ योजले असता ती लणलतवतगना मानली आहे. दुसऱ्या आिायांनी 

ती, खटकामुखहस्त डोक्यावर टोके लागलेले असे योणजले असता साणंगतली आहे. 
ही लणलतवतगणनका होय. (२१) 

कोपर स्वत्स्तकाकार वळवल्याने वणलतावतगना मानली आहे. दुसरे आिायग म्हितात की, परस्पर 
टोके जुळलेले खटकामुखहस्त वर नेले असता आणि मागच्या बाजूला कोपर वाकलेले असता ती वणलता 
होय. 

ही वणलतवतगना होय. (२२) 
अलपल्लव हस्त गात्राच्या आतल्या बाजूला ्यावर्ततत केलेला असा परा्मुख व अपणवद्ध योजला 

असता ती गात्रवतगना म्हटली आहे. 
ही गात्रवतगना होय. (२३) 

गात्राच्या उलटरीतीने अलपल्लवहस्त आके्षप करून (म्हिजे बाहेरच्या बाजूला घेऊन?) योजला 
असता ती प्रणतवतगणनका होय. 

ही प्रणतवतगणनका होय. (२४) 
नृत्तजािकारानंी इतरही सात वतगना साणंगतल्या आहेत. पणहली णशरस्थवतगना, दुसरी 

णतलकवतगना, (णतसरी) नागबन्द्ि नावािी, (िवथी) कसहमुखवतगना, (पािवी) वैष्ट्िवी, (सहावी) तलमुखी 
व सातवी कलश नावािी. त्या नावानेि केवळ प्रणसद्ध आहेत. त्यािंी लक्षिे त्या (नावंावरूनि) स्पष्ट 
आहेत. 

या वतगना होत.” 
आता प्रस्तुत णवषयाला अनुसरतो. (३४८,३४९–) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
ते रेखामनणतक्रम्य भूणरभणर्ङ्भृतो भुजािः ॥ ३४९ ॥ 
रेच्यन्द्ते यणद लक्ष्यजै्ञश्चालकािः कीर्तततास्तदा । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ते (सोळा बाहू) शोभा न सोडता (म्हिजे शोचभवांत होतील अशा रीतीने) प ष्ट्कळ प्रकार असलेले 

असे जर रेचित केले तर लक्ष्य जािकाराांनी त्याांना िालक (म्हिून) म्हटले आहे. (३४९, ३५०–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. ते सोळा बाहू रेखा म्हिजे शोभा न सोडता जर पुष्ट्कळ प्रकारानंी युक्त असिारे असे रेणित 
केले (तर ते िालक होत). पुष्ट्कळ प्रकारानंी म्हिजे िलन स्वरूपाच्या (अथात हलणविे या स्वरूपाच्या 
पुष्ट्कळ रीतींनी) असा अथग. असे ते वेगवेगळे योजले असता लक्ष्यजािकारानंी िालक म्हिून साणंगतले 
आहेत. िालनावर आिारलेले असल्याने त्यािें िालक हे नाव जािाव.े ते लक्ष्यात प्रणसद्ध असल्याने 
तेथूनि जािून घ्यावते. म्हिून गं्रथकाराने येथे साणंगतले नाहीत. त्यांतील काहींिे स्वरूप पूिग माहीत 
होण्यासाठी कोहलानंी साणंगतलेली लक्षिे येथे णलणहली आहेत. शादूगलमुनीने णविारल्यावर कोहल 
म्हिाले– 

“साविान मनाने िालकािें स्वरूप ऐक. मनोहर अशी वादनातील णक्रया िालन म्हटली आहे. 
याने णवरणहत असिारे नृत्त खरोखरी णनष्ट्प्राि शरीरासारखे असते. 

प्रथम णवणिष्टवर्ततत, तसेि वेपथु्यञ्जक, अपणवद्ध, पुढे लहरीिक्रसुन्द्दर, वतगनास्वत्स्तक, 
संमुखीनरथा् गज, पुरोदण्डभ्रम नावािा, णत्रभ् गीविगसारक, डोल, नीराजन, स्वत्स्तकािेषिालन, 
णमथिःसवीक्ष्यबाह्य, वामदक्षणवलाणसत, मौणलरेणितक, वतगनाभरि, नंतर आणदकूमावतार नावािा, 
असंवतगनक, तसेि मणिबन्द्िाणसकषग नावािा, कलणवङ्कणवनोणदत, ितुष्ट्पत्राब्ज नावािा, तसेि 
मण्डलाग्रनावािा, बाल्यजनिालनावािा, वीरुिबन्द्िन, णवशृ् गाटकबन्द्िनावािा, मग कुण्डणलिारक, 
मुरुजाडम्बर, नंतर द्वारदामणवलासक, िनुराकषगि, सािारि या पुढे समप्रकोिवलन, तसेि देवोपहारक, 
णतयगग्गतस्वत्स्तकाग्र, मणिबन्द्िगतागत, अलातिक्रक नावािा, ्यस्तोत्प्लुतणनवतगक, तसेि उरभ्रकसंबाि, 
णतयगक्ताण्डविालन, िनुवगल्लीणवनाम नावािा, ताक्ष्यगपक्षणवलाणसत, कररेिकरत्ननावािा, 
शरसंिाननावािा, मण्डलाभरि, असंपयायणनगगत, अष्टबन्द्िणवहार, किगयुग्मप्रकीिगक, पयायगजदन्द्त 
नावािा, रथनेणम नावािा, स्वत्स्तकणत्रकोि तसेि लतावेणष्टतक आणि नवरत्नमुख असे पन्नासि िालक 
होत. मुनीच्या मताने नृत्तकलाचं्या मध्ये यािेंि मुख्य स्वरूप होय. यातंले काही नावाप्रमािे साथग असिारे 
तर काही नावावरून जािायिे, काही प्रयोगस्वरूपािे तसेि इतर सापं्रदाणयक होत. भट्ट तण्डूने इतरही 
पुष्ट्कळ पूवी प्रयुक्त केले होते. एकमेकाचं्या आदानप्रदानाने णतलतण्डुलवतगना होते. नृत्तमंगलशास्त्रात 
शंभर िालक आहेत. तसेि नारदमुनीनेही, हे मुने, देशीनृत्तसमुद्र नावाच्या गं्रथात सातशे िालक साणंगतले 
आहेत. शंकराने ताण्डवात इतर हजार िालक साणंगतले आहेत. म्हिून त्या त्या शास्त्रात कत्ल्पल्याप्रमािे 
यािें अनंत स्वरूप होय. परंतु लोकातं कालानुसार त्यािंा प्रयोग करिाऱ्या अल्पबुद्धीच्या नतगकाचं्या 
बाबतीत त्या त्या कररेिकसमूहातून जे णवशेषेकरून अत्यतं सारभूत असे हे िालक भ्य मनाच्या 
ब्रह्मदेवाने, दह्यातून सारभूत तूप काढावे त्याप्रमािे सहज कळण्यासाठी साणंगतले आहेत. 

प्रथम स्वत्स्तकाकार केलेल्या (हातापैंकी) एक णतरका दोन्द्ही बाजंूना डोलिारा व दुसरा 
मस्तकापयंत वर व खाली हलिारा अशी (ज्यात योजना असते) ते णवणिष्टवर्ततत (िालन होय). 

हे णवणिष्टवर्ततत होय. (१) 
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एक हस्त बेंबीच्या भागाजवळ णतरका हलत असता स्वतिःिे (म्हिजे दुसऱ्या हस्तािे) रागरणहत 
असे (म्हिजे त्याणवरोिी) वळिे (िालू असते). दोन्द्ही हातािें रस्यापाराला उज्ज्वल करिारे हे जे 
हलिे ते वेपथु्यञ्जक म्हटले आहे. 

हे वेपथु्यञ्जक होय. (२) 
बेंबी व गळा याचं्या डा्या व उज्या बाजूला हातािें जे गोलाकार हलिे (अथात णलरिे) ते 

अपणवद्ध म्हटले आहे. 
हे अपणवद्ध होय. (३) 

बेंबीच्या भागाजवळ एक हात णतरका हलत असता, दुसरा मागे आंदोणलत करून डा्या 
खादं्यापयंत आिून, बाहेरच्या बाजूला पसरून तोि आत मस्तकावर घेऊन डा्या व उज्या बाजूला 
णवलासयुक्त हळू हलवून जे (िालन) होते ते णवद्वानानंी लहरीिक्रसुन्द्दर म्हिून म्हटले आहे. 

हे लहरीिक्रसुन्द्दर होय. (४) 
णवजेच्या रेखेिे अनुकरि करिारा असा एक हात एका बाजूला हलत असता त्या सारखाि 

(हलिारा) दुसरा हस्त प्रथम वेगळा योजून मग एकत्र आिला व हे वारंवार केले म्हिजे ते वतगनास्वत्स्तक 
मानले आहे. ककवा ते तंुणबखण्ड व पद्मवतगना यानंी होते. 

हे वतगनास्वत्स्तक होय. (५) 
दोन्द्ही िणलतरेणित हस्त णत्रकोिी असे एकमेकासंमोर असलेले, बाजूला नेलेले व आत आिले 

गेल्याने दोनदा योजलेले (णद्वगुिौ) असे कोपर तीक्ष्ि करून सौंदयगपूिगरीतीने पूवीप्रमािे वळवले जातात 
त्याला, हे तपत्स्वश्रेिा संमुखीनरथा् ग असे णनदेणशले आहे. 

हे संमुखीनरथा् ग होय. (६) 
एक हस्त मुणष्टस्वरूपािा करून णतरक्या रीतीने त्याच्याि बाहेर व आत हलणवला जातो व दुसरा 

लीलेने पुढे पसरलेला असतो, असे दोन्द्ही हातािें पयायाने ज्यात िालन असते त्याला पूवािायांनी 
पुरोदण्डभ्रम म्हिून णनदेणशले आहे. 

हे पुरोदण्डभ्रम होय. (७) 
उपणदशेला गोलाकार व णतरकी अशी हातािंी जी पुढच्या भागाने क्रमाने होिारी ककवा एकाि 

वेळी होिारी हालिाल ती णत्रभ् गीविगसरक िालन म्हिून म्हटली आहे. 
हे णत्रभ् गीविगसरक होय. (८) 

ज्यात क्रमाने दोन्द्ही हात वर व खाली वळलेले असे लीलेने सौम्यपिे णत्रकोिी हलणवले जातात ते 
डोल म्हटले आहे. 

हे डोल होय. (९) 
स्वत्स्तकाकर असलेले व बाहेर णनघालेले दोन्द्ही हात ज्यात आतल्या बाजूने मस्तकावर डा्या व 

उज्या बाजूला एकाि वेळी गोलाकार णतरके हलवले जातात ते नीराणजत होय. 
हे नीराणजत होय. (१०) 

स्वत्स्तकाकार संयोगापासून दूर नेल्या जािाऱ्या हातािें खादं्यापासूनिे जे वळिे ते 
स्वत्स्तकािेषिालन म्हिून णनदेणशले आहे. 

हे स्वत्स्तकािेषिालन होय. (११) 
एक हात दुसऱ्या हाताच्या खादं्यापयंत सरळ वर नेलेला असा जर आपल्या बाजूला परत आिला 

व पयायाने मंडलाकार केला तर ते जािकारानंी णमथिःसमीक्ष्यबाह्य म्हटले आहे. 
हे णमथिःसमीक्ष्यबाह्य होय. (१२) 
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डा्या व उज्या हातािें स्वत्स्तकस्वरूपाने णतरके हलिे ज्यात असते ते तण्डूने वामदक्षणतरश्चीन 
(िालन) म्हिून णनदेणशले आहे. ते नावाप्रमािेि साथग होय. 

हे वामदक्षणवलाणसत होय. (१३) 
ज्यात एक हात कमरेजवळ व दुसरा पुढे नेलेला असून मग ते दोन्द्ही केसापयंत लीलेने हलणवले 

जातात ते तज्ज्ञानंी नयनसंुदर असे मौणलरेणितक म्हटले आहे. 
हे मौणलरेणितक होय. (१४) 

एक हात कानाजवळ नेलेला व दुसरा जर उत्साणरत उदे्वणष्टतानंी वळलेला असा योजला तर ते 
वतगनाभरि होय. 

हे वतगनाभरि होय. (१५) 
डा्या व उज्या बाजूला गोल णलरिारे ककवा डोक्यापासून एकाि वेळी क्रमाने वर व खाली 

गोलाकार णलरिारे दोन्द्ही हात पुन्द्हा स्वत्स्तकाकार केले व वतगनास्वत्स्तक असिारे ते दोन्द्ही बाजंूला 
गोलाकार णलरणवले तर ते संपूिगपिे मंडलाकार असे हलिारे होतात. त्याला रेिकजािकार 
आणदकूमावतार म्हिून म्हितात. 

हे आणदकूमावतार होय. (१६) 
मनगटाच्या वरच्या भागाच्या व खादं्याच्या वतगनेने वळलेल्या व वर नेलेल्या, थोड्या वाकलेल्या 

मस्तकावर हलिाऱ्या ककवा मागे अिोमुख होऊन हलिाऱ्या व पुढच्या बाजूला वक्र वळलेल्या अशा डा्या 
व उज्या हातािे दोन्द्ही बाजंूला एकाि वेळी ककवा क्रमाने वाकल्याने होिारे िालन ज्यात असते ते 
असंवतगनक म्हिून जाितात. 

हे असंवतगनक होय. (१७) 
णद्वगुि (म्हिजे दुहेरी असे?) वर घेऊन क्रमाने खादं्यापासून हलणवलेले (हात) कपूगराच्या 

स्वत्स्तकस्वरूपािे पयायाने करून तेथेि बाहेर हलवून, (एक हात) मुणष्टस्वरूपाने आत घेऊन जलद 
हलवून व दुसरा णत्रकोिाकार वळवून तोि दोन्द्ही बाजंूला क्रमाने ज्यात लीलेने वर लेकला जातो त्याला 
िालकािें जािकार मणिबन्द्िाणसकषग नावाने सागंतात. 

हे मणिबंिाणसकषग होय. (१८) 
डोक्यावरून ककवा आकाशमध्यापासून गोलाकार णलरवून दोन्द्ही हातािंी दोन्द्ही बाजंूला पयायाने 

खाली येिे व वर जािे अशा स्वरूपािी पुनरावृत्त होिारी णक्रया ज्यात दु्रतप्रमािाने योजलेली असते 
त्याला कलकवकणवनोद नावािे िालन म्हितात. 

हे कलकवकणवनोद होय. (१९) 
ज्यात एक हात प्रथम वर केलेला व नंतर गोलाकार वळलेला आणि मग िारी णदशानंा णवलासाने 

हलवलेला असा असता दुसरा (त्या वेळी) पयायाने बेंबीजवळ आिलेला असतो ते रम्य असे ितुष्ट्पत्राब्ज 
म्हटले आहे. 

हे ितुष्ट्पत्राब्ज होय. (२०) 
एक मुणष्टहस्त हलवलेला व वर नेलेला आणि पुन्द्हा सरळपिे दोन्द्ही बाजंूला नेला आिलेला व 

त्यानंतर पुढे नेलेला असा व दुसरा पूवी साणंगतलेल्या स्थानी हलिारा असा ज्यात पयायाने योजला जातो 
ते मण्डलाग्र नावािे (िालन) होय. 

हे मण्डलाग्र होय. (२१) 
मनगटाच्या वरच्या भागापासून खादं्याच्या टोकाच्या आतल्या भागात, प्रभावान (अशा नतगकािे) 

दोन्द्ही हात ज्यात क्रमाने हलवले जातात तसेि खाली आिले जातात ते वाल्यजनिालन होय. 
हे वाल्यजनिालन होय. (२२) 
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ज्यात णत्रकोिािी मयादा अनुसरून (हातािी) हालिाल केली जाते व हात गोलाकार असा पुढे 
आणि दोन्द्ही बाजंूना णलरवला जातो ते भट्टतण्डूने वीरुिबन्द्ि नावािे (िालन) साणंगतले आहे. 

ही वीरुिबन्द्िन होय. (२३) 
याि (िालनािी) उलटसुलट रीतीने केलेली जी योजना णतला मतंगाने णवशृ् गाटकबन्द्ि नावािे 

(िालन) म्हटले आहे. 
हे णवशृ् गाटकबन्द्िन होय. (२४) 

ज्यात डा्या उज्या बाजूला हात हलवून तो (िारी) णदशानंा नेऊन व आिून पुन्द्हा णत्रकोिाकार 
योजला जातो ते पूवीच्या णवद्वानानंी कुण्डणलिार नावािे (िालन) साणंगतले आहे. 

हे कुण्डणलिारक होय. (२५) 
पायापयंत नेलेला व मग तेथेि गोलाकार झालेला आणि डा्या व उज्या बाजूला वळणवलेला 

असा उजवा हात ज्यात नंतर डा्या खादं्यापयंत वर घेऊन वेगाने उपणदशेला नेऊन डा्या बाजूला 
हलवलेला असा दुसऱ्या बाजूला बेंबीजवळ हलवला जातो ते, हे इत्न्द्द्रयदमन करिाऱ्यामंध्ये श्रेि 
असिाऱ्या मुने, मुरुजाडम्बर या नावाने णनणश्चत केले आहे. 

हे मुरुजाडम्बर होय. (२६) 
(एकमेकाचं्या) दुसऱ्या खादं्याजवळ नेलेले असे दोन्द्ही हात ज्यात दोन्द्ही बाजंूला एकाि वेळी 

खाली आिले जातात ते द्वारदामणवलासक होय. 
हे द्वारदामणवलासक होय. (२७) 

स्वत्स्तकाकार केलेल्या व वेगाने बाजूला णतरके नेलेल्या दोन हातापैंकी एक (हात) एकदम 
वळवून जर किगभूषि केला (म्हिजे कानापयंत आिला) तर ते भट्टतण्डूने िनुराकषगि नावािे (िालन) 
णनणश्चत केले आहे. 

हे िनुराकषगि होय. (२८) 
कमरेजवळ नेलेले व नंतर णतरके दोनदा हलवलेले (णद्वगुििाणलतौ) दोन्द्ही हात ज्यात एकाि 

वेळी आत ककवा बाहेर गोलाकार णलरणवले जातात ते सािारि म्हटले आहे. 
हे सािारि होय. (२९) 

मनगटाचं्या वरिा भाग एकसारखा वळविे ही णक्रया ज्यात असते त्यािे समप्रकोिवलन हे नाव 
साथग म्हटले आहे. ते आणवद्ध ककवा अपणवद्ध करिाने योजावे. 

हे समप्रकोिवलन होय. (३०) 
ज्यात अरालहस्त मागे वळवून दोन्द्ही बाजंूला हलत असलेला व दलस्वरूप (म्हिजे 

पाकळीसारखे स्वरूप) न सोडिाऱ्या व पुढे पसरलेल्या (त्या हाताच्या) कोपराजवळ आिून दुसरा हलत 
असलेला असतो ते (नृत्तािें) तवव जाििाऱ्यानंी देवोपहारक म्हिून म्हटले आहे. 

हे देवोपहारक होय. (३१) 
प्रथम दोन्द्ही बाजंूला दोन वेळा (णद्वगुिौ) पसरलेले नंतर परस्परासंमोर आिलेले व मग 

स्वत्स्तकयुक्त केलेले दोन हस्त ज्यात पुढच्या भागाला णवलासाने जलद नेले जातात ते सुमन्द्तूने 
णतयगग्गतस्वत्स्तकाग्र म्हिून साणंगतले आहे. 

हे णतयगग्गतस्वत्स्तकाग्र होय. (३२) 
एकाच्या मनगटाच्या णठकािी पुढे-मागे हलत असिारा दुसरा हस्त, नंतर बाहेरून गोलाकार 

होऊन तसेि आतूनही गोलाकार होऊन ज्यात प्रवृत्त होतो ते मणिबन्द्िगतागत होय. 
हे मणिबन्द्िगतागत होय. (३३) 
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एक हात परा्मुख असा आतून व बाहेरून गोलाकार हलिारा (असा योणजला असता) दुसरा 
अलातिक्रािे (म्हिजे कोलीत गोल णलरवले जाते तशा मंडळािे) अनुकरि करतो ते्हा िालन 
जाििारे ते अलातिक्रक नावाने सागंतात. 

हे अलातिक्रक होय. (३४) 
ज्यात दोन्द्ही हात प्रथम बाजंूला वळलेले असेि वेगाने बाहेर नेले जातात व तीक्ष्ि कोपर असलेले 

व दोनदा योजलेले (णद्वगुित्वावलत्म्बनौ) असे ते जुळलेले व वर टोक असिारे करून नंतर जणमनीकडे 
वळवले जातात ते ्यस्तोत्प्लुतणनवतगक होय. 

हे ्यस्तोत्प्लुतणनवतगक होय. (३५) 
ज्यात प्रथम स्वत्स्तकाकार होऊन पुन्द्हा बाहेर नेलेले दोन्द्ही हात वेगाने वळवले जातात व 

एकमेकासंमोर आिले जातात ते, हे तापसश्रेिा, उरभ्रकसंबाि म्हटले आहे. 
हे उरभ्रकसंबाि होय. (३६) 

प्रथम णतरका वर करून एक हात बेंबीजवळ आिला जातो व दुसरा णतरका असा दुसऱ्या बाजूला 
आिला जातो; अशी योजना केल्याने जी णक्रया उत्पन्न होते ती णतयगक्ताण्डविालन होय. 

हे णतयगक्ताण्डविालन होय. (३७) 
ज्यात णवलासयुक्त रीतीने दोन्द्ही हात क्रमाने वर व खाली टोके वळलेले असे करून तेथेि 

गोलाकार णलरवून पूवीप्रमािेि केल्यावर मस्तकावर व कमरेवर आणि दोन्द्ही बाजंूला गणतपूवगक योजले 
जातात ते िनुवगल्लीणवनामक (नावािे िालन) होय. 

हे िनुवगल्लीणवनामक होय. (३८) 
वतगनास्वत्स्तक करून ज्यात एकाि वेळी दोन्द्ही बाजंूला हात योजले जातात त्याला 

ताक्ष्यगपक्षणवलासक म्हितात. (ताक्ष्यग म्हिजे गरुड) 
हे ताक्ष्यगपक्षणवलासक होय. (३९) 

दोन्द्ही हात प्रथम बाजंूला नेऊन नंतर उपणदशेकडे पसरून तेथे स्वत्स्तक करून पयायाने कमर व 
मस्तक या णठकािी आिले जातात. (मग) पूवीप्रमािे वाल्यजनिालन करून वतगनास्वत्स्तक योजून 
जणमनीकडे वळलेले असे केले जातात. नंतर गोलाकार वर घेऊन, स्वत्स्तक योजून खाली आिले 
जातात. (मग) एक खादं्याजवळ गोल णलरवून दुसरा रथाच्या िाकाप्रमािे णवलासयुक्त रीतीने णलरवून 
त्याला आन्द्दोणलत करून सरळ, उत्साणरत, उदे्वणष्टत, पसरलेला व वाकलेला असा तो योजतात. (नंतर) 
खादं्याच्या टोकाशी स्वैरपिे एकेक हलवला जातो व दोन्द्ही गोलाकार आणि वर नेले जािारे असे करून 
पयायाने थाबंलेले व समोर वळलेले असे योजतात. (मग) खादं्यापासून कमरेपयंत खाली व वर नेऊन 
नंतर स्वत्स्तक करून काही रमिीय भागातं डा्या व उज्या बाजंूना पुरेपूर णलरवले जातात. मग 
णवलासयुक्त रीतीने आत व बाहेर गोलाकार णलरवले जाऊन कोपराच्या जागी योजलेल्या स्वत्स्तकानेि 
मागे हलवले जातात. ककवा सरळपिे लक्त दु्रतप्रमािात डा्या व उज्या बाजूला नेऊन मग 
मध्यभागापयंत हलवले जातात. मग एकेक स्वत्स्तक करून नयनानंा आनंद देिारे असे ते वर व खाली 
टोके असिारे असे णत्रकोिी केले जातात. अशी योजना ज्या गतीत (म्हिजे णक्रयेत) असते ते, हे, मुने, 
पुरारी शंकराने कररेिक नावािे िालन णनदेणशले आहे. हे संुदर (असे िालन) ज्या ज्या जागी योजले 
जाते त्या त्या णठकािी अपेणक्षत असे यक्ष, णवद्यािर, णसद्ध, कमलोद्भव ब्रह्मा व महषी संतुष्ट होऊन 
राहतात. इन्द्द्र इत्यादी देव संतुष्ट होतात. परमेर्श्वर संतुष्ट होतो. गं्रथणवस्तार होईल या भीतीने यािा 
णवस्तार सागंत नाही. 

हे कररेिकरत्न होय. (४०) 
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एक हात मागे वळलेला असा णवलासाने हलत असता दुसरा हात मस्तकापयंत नेला व आिला 
गेला व पुन्द्हा त्या (पणहल्या) हातासमोर वळलेला असा केला तर ते शरसंिान नावािे (िालन) होय. 

हे शरसंिान होय. (४१) 
आतल्या बाजूने अपणवद्धकरि योजून नंतर आन्द्दोणलत करून डोलाप्रमािे (हातािंी) जी णक्रया 

दोन्द्ही बाजंूना ककवा उलट रीतीने केली जाते ते मण्डलाभरि होय. 
हे मण्डलाभरि होय. (४२) 

प्रथम स्वत्स्तक योजून कलासाच्यावेळी (म्हिजे नृत्तसमाप्तीच्या वेळी) दोन्द्ही हात ज्यात 
खादं्यापासून बाहेर आिून पयायाने कमरेकडे नेले जातात ते असंपयायणनगगत होय (कलासाच्या अथासाठी 
याि अध्यायातील िोक १२९१ व १२९२ पहावे). 

हे असंपयायणनगगत होय. (४३) 
डा्या, उज्या, मागच्या व पुढच्या बाजूला स्वत्स्तकापासून गोलाकार करून एकाि वेळी ककवा 

क्रमाने सवगत्र आठ णदशातं दोन्द्ही हात हलवले असता ते णवद्वानानंी अष्टबन्द्िणवहार नावािे (िालन) णनणश्चत 
केले आहे. 

हे अष्टबन्द्िणवहार होय. (४४) 
पयायाने, संतुष्टपिे कानाजवळ णतरके हलवले जािारे व स्वतिःच्या बाजूला छातीपयंत आिले 

जािारे असे दोन्द्ही हात जे्हा योजतात ते्हा सुमन्द्तूने ते किगयुग्मप्रकीिगक म्हिून सांणगतले आहे. 
हे किगयुग्मप्रकीिगक होय. (४५) 

ज्यात क्रमाने एक हात णतरका हलवला जातो व दुसरा पसरलेला असतो ते पयायगजदन्द्तक 
म्हटले आहे. 

हे पयायगजदन्द्तक होय. (४६) 
आरंभी, मध्ये व शेवटी स्वत्स्तकाकार िारि करिारे दोन्द्ही हात रथाच्या िाकाप्रमािे गोल असे 

णतरके एकाि वेळी ककवा क्रमाने णलरणवले तर ते रथनेणम नावािे (िालन) होय. 
हे रथनेमी होय. (४७) 

प्रथम स्वत्स्तकाकार होऊन कंुणित व वर नेले जािारे असे दोन्द्ही हात डा्या खादं्यापयंत क्रमाने 
नेले असता ते के्षमराजाने स्वत्स्तकणत्रकोि नावािे (िालन) णनदेणशले आहे. 

हे स्वत्स्तकणत्रकोि होय. (४८) 
दोन्द्ही हात वर उदे्वणष्टत करिपूवगक आत व बाहेर वळवले व क्रमाने दोन्द्ही बाजंूला त्यातला एक 

णतरका योजून दुसरा हात हलता ठेवला तर ते लतावेणष्टत नावािे (िालन) म्हटले आहे. 
हे लता वेणष्टत होय. (४९) 

णवणशष्ट वर्ततत इत्यादी साणंगतलेल्या नऊ ककवा दहाचं्या णमश्रिानंी योजलेल्या, ित्म्मल्लापयंत 
(म्हिजे सुशोणभत केशपाशापयंत) वर नेलेल्या, नंतर स्वत्स्तकाकार केलेल्या व मागे वळवलेल्या, मग 
जणमनीकडे वळलेल्या, गोलाकार केलेल्या, णतरक्या आणि आणवद्ध व अपणवद्ध करिानंी युक्त अशा दोन्द्ही 
हातािंा एकाि वेळी ककवा क्रमाने त्या त्या वेळच्या णक्रयेला योग्य असा आन्द्दोणलत ्यापार ज्यात असतो ते 
लौणहत्यभट्टकाने नवरत्नमुख म्हटले आहे. 

हे नवरत्नमुख होय. (५०) 
हे तपत्स्वश्रेिा, स्वयभूं ब्रह्मदेवाने िालकािें जे लक्षि साणंगतले ते आता मी प्रणतपाणदत केले आहे. 

हे सौभाग्यरूपी णवजयाच्या प्रस्तारािे देववृक्ष होत. ते देव, ब्राह्मि व राजे यािें णप्रय करिारे असून अनंत 
मंगल अशा लीलाणवलासािें भूषि होत. नृत्ताच्या लक्ष्यातील वैणशष्ट्ट्याने ते (नृत्तािे) प्रािसवगस्वि होत. ते 
योग्य प्रकारे योजले असता कीर्तत व मंगलदायक होतात. याबाबत जास्त काय सागंावे? संध्याकाळी नेहमी 
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शंकराच्या नानाणवि नृत्तकलेच्या उल्लासाने शोणभवंतपिे णवराजतात. अलपद्मक नावािे संकीिग असिारे 
ते येथे साणंगतलेले नाहीत. ते णसद्ध व स्वगगणनवासी यािेंही अत्यतं आवडते आहेत. म्हिून णवयुक्त असिारे 
व संयुक्त असिारे दुसरे हस्त नृत्तािा आश्रय असिारे असे आहेत. हे मुणनश्रेिा, प्रसगंानुसार मी म्हिजे 
कोहलाने लक्षिानुसार सत्यस्वरूपाने ते साणंगतले आहेत. 

कोहलशादूगल संवादातील, संगीतमेरूमिील युक्त व अयुक्त नृत्तहस्तावंर आिारलेल्या 
िालकाचं्या प्रकारउपप्रकारािें लक्षि नावािे णद्वतीय आणिक समाप्त.” 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ओतावत्सणरगोिीना ंपदस्य मलपस्य ि ॥ ३५० ॥ 
गजरोपशमस्यान्द्ते खण्डेऽप्येलाणदगाणमणन। 
सालगस्थधु्रवाद्यन्द्ते यच्च प्रहरिं भवेत् ॥ ३५१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ओता, वत्स व चरगोिी याांच्या, पदाच्या, मलपाच्या (३५०) आचि गजर (या वाद्य प्रबांधाच्या) 

उपशम अांगाच्या शवेटी (असिाऱ्या) खांडात तसेि एला इत्यादी (गीत प्रबांधात असिाऱ्या) शवेटच्या 
खांडात आचि सालगसूड ध्र व इत्यादी प्रबांधाांच्या शवेटी असिाऱ्या खांडात (ते योजाव)े. (३५१) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता या िालकाचं्या प्रयोगाणवषयी सागंत आहे. ओता इत्यादी वाद्यप्रबंि पूवी साणंगतलेले 
होत. गजरप्रबंिािे अगं म्हिून उपशम पूवी (वाद्यप्रबन्द्िाचं्या विगनात) साणंगतला आहे. याचं्या शेवटी 
असिाऱ्या खंडात ते योजावे असा पुढे साणंगतल्या जावयाच्या भागाशी संबंि जोडून घ्यायिा. एला इत्यादी 
शुद्ध गीतप्रबंिातील शेवटच्या खंडात (ते योजावे). ‘एला इत्यादी’ यामिील इत्यादी शब्दाने अन्द्त्य 
खण्डािा समुच्चय घ्यायिा. तसेि सालगसूड धु्रव इत्यादींच्या शेवटी असिाऱ्या खंडात असे जोडून 
घ्यायिे. प्रहरि या वाद्यप्रबंिाच्या शेवटच्या खंडात ते योजावे. दुसऱ्या मतािा आश्रय घेऊन सागंत आहे. 
दुसऱ्या आिायांनी धु्रव इत्यादींच्या शेवटच्या खंडा्यणतणरक्त तुण्डकैणशक प्रोद्धत खंडात ते योजावे असे 
म्हटले आहे. तुण्ड म्हिजे मुख म्हिजेि आरंभ; त्यामध्ये कैणशक म्हिजे सुकुमार (म्हिजेि नाजूक). अथग 
असा – जे गीतखंड आरंभी सुकुमार व नंतरच्या भागात प्रोद्धत (म्हिजे जोरदार) असते ककवा जे 
मुखामध्ये म्हिजे पणहल्या आवतगनात सुकुमार असून क्रमाने शेवटच्या आवतगनात प्रोद्धत (म्हिजे 
जोरदार) होते ते गीतखंड ‘तुण्डकैणशक प्रोद्धत’ असे म्हटले जाते. त्यातील उद्धत भागात िालक योजावे. 
कणवत या वाद्यप्रबंिातही ते योजावे. त्यातही प्रािुयाने दीप्त (म्हिजे जोरदार) नृत्त असते. त्या दीप्त 
भागात योजावे. यावरून जो दीप्त नृत्तािा भाग त्याति योजावे असे जािावे. इतरत्र म्हिजे सुकुमार 
प्रयोगात ते योजू नयेत असे (त्या दुसऱ्या आिायांनी) साणंगतले आहे. ‘कणवतातही’ यािा ‘साणंगतले आहे’ 
याच्याशी संबन्द्ि घ्यायिा. (३५० ते ३५२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तदन्द्तखण्डेऽन्द्यत्राणप प्रोद्धते तुण्डकैणशके । 
कणवतेऽणप प्रयोज्यास्ते नान्द्यते्रत्युणिरे परे ॥ ३५२ ॥ 
पृिं तु जठरोक्त्ताणभवगतगनाणभर्तववतगते। 
अतो न तत्पृथग्वाच्य ंजठरं तूच्यतेऽिुना ॥ ३५३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(तसेि) प्रहरि (नावािा जो वाद्यप्रबांध) आहे त्याच्या शवेटच्या खांडात (ते योजाव)े. द सऱ्या (आिायांनी) 
इतरत्रही (म्हिजे ध्र व इत्यादींच्या शवेटच्या खांडाव्यचतचरक्त) आरांभी स क मार (व नांतर उद्धत म्हिजे 
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जोरदार) असिाऱ्या खांडात उद्धत भागामध्ये व कचवत या वाद्यप्रबांधातही ते योजाव े(पि) याखेरीज द सऱ्या 
(म्हिजे स क मार प्रयोगाच्या बाबतीत) ते योजू नयेत असे म्हटले आहे. (३५२) 
 

पोटाच्या बाबतीत साांचगतलेल्या वतयनाांनी पाठ (आपोआप) वळली जाते. म्हिून ती वगेळी 
साांगायिी (आवश्यकता) नाही. आता पोटाच्या बाबतीत साांगतो. (३५३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता पाठ व पोट याचं्या वापरािे प्रकार सागंत आहे. पोट क्षाम म्हिजे (क्षीि असता) पाठ 
त्याच्या उलट (म्हिजे ताठ) असते. पोट खल्ल (म्हिजे खळगा पडलेले असे) असता पाठ पूिग असते. 
पोट पूिग (म्हिजे तंुणदल) असता पाठ खल्ल असते. पोट णरक्तपूिग असता पाठ पूिगणरक्त असते. (३५३ ते 
३६१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क्षामं खल्ल ंतथा पूिं ते्रिा जठरणमष्ट्यते । 
क्षामं स्यान्नमनाजृ्जम्भाहास्यणनर्श्वासरोदने ॥ ३५४ ॥ 

इणत क्षाम् (१) 
णनम्नं खल्ल ंकु्षिाते स्यादातुरे श्रमकर्तशते । 
वेतालभृणर्ङ्णरट याणदजठराकारिाणर तत् ॥ ३५५ ॥ 

इणत खल्ल् (२) 
पूिं स्थूलं ्याणिते स्यात्ततु्न्द्दलेऽत्यणशते तथा । 

इणत पूिग् (३) 
अन्द्येऽन्द्वथं [चरक्तपूिय हा िवथा प्रकार शाङ गयदेवाने द सऱ्या आिायांच्या मतान सार चदला आहे. चरक्त म्हिजे मोकळे व पूिय म्हिजे 
र्फ गीर. नाट्यशास्त्राांत (भा. २, प.ृ ८५) “अन्येत –िामां खल्लां समां पूियम दरां स्याच्चत र्तवधम् ।” हा श्लोकाधय कां सात छापलेला आहे. सम 
म्हिजे स्वाभाचवक स्स्थतीतले. चवष्ट्ि धमोत्तरात िाम, चनम्न व पूिय असे तीन प्रकारांि चदलेले आहेत (पृ. ६३). नृत्तरत्नावलीतही (प.ृ 
६०) िाम, खल्व व पूिय असे तीन प्रकारि चमळतात. खल्ल याऐवजी खल्व असा पाठ नाट्यशास्त्र (बडोदा) आवृत्तीत स्वीकारलेला असून 
खल्ल हा पाठ (भा. २, पृ. ८५ तळटीपेत चदला आहे. उदराच्या िवर्थया प्रकारािा चनदेश मानसोल्लासात चमळतो. (भा. ३, पृ. १२४–१२५) 
उदे्दशात (प.ृ १२४) ‘चरक्तां पूरां’ असे म्हटले आहे आचि चवचनयोग देताना (पृ. १२५) ‘चरक्तपूर’ म्हटले आहे. ‘पूर’ याऐवजी ‘पूिय’ हा पाठ 
तळटीपेत (प.ृ १२४) चदलेला आहे; चरक्तपूरािे लिि न देता र्फक्त चवचनयोगि (पृ. १२५) साांचगतला आहे.] णरक्तपूिं 
र्श्वासरोगेऽपरं जगुिः ॥ ३५६ ॥ 

इणत णरक्त्तपूिग् (४) 
इणत ितुिोदर् । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
िाम, खल्ल तसेि पूिय असे पोटाच्या (वापरािे) तीन प्रकार मानले आहेत. वाकल्याने (होिारे) ते 

िाम होय. ते जाांभई, हास्य, चनश्वास व रडिे याांत (योजाव)े. (३५४) 
हे िाम होय. (१) 

 
आत गेलेले ते खल्ल होय. ते भ केने पीचडत होिे, व्याकूळ होिे व श्रमाने कृश होिे याांत योजाव.े ते 

वतेाळ, भृांचगचरचट (चशवािा एक सेवक) इत्यादींच्या पोटािा आकार धारि करिारे असते. (३५५) 
हे खल्ल होय. (२) 

 
स्थूल (पोट) पूिय होय. ते रोगग्रस्त असिे, त ांचदलपिा तसेि अचत खाल्ललेे असिे याांत योजाव.े 

हे पूिय होय. (३) 
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द सऱ्या (आिायांनी) नावाप्रमािेि साथय असिारे चरक्तपूिय हे द सरे एक पोट श्वास व रोग याांत 
(योजाव ेम्हिून) साांचगतले आहे. (४) 

हे चरक्तपूिय होय. (४) 
िार प्रकारिे पोट समाप्त. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कत्म्पतो वणलतिः स्तब्िोद्वर्तततौ ि णनवर्तततिः । 
इत्यरूुिः पञ्चिा तत्र मुहुिः पार्श्व ेनतोन्नते ॥ ३५७ ॥ 
यस्यासौ कत्म्पतो जे्ञयोऽिमाना ंगमने ि सिः । 

इणत कत्म्पतिः (१) 
वणलतोऽन्द्तगगते जानुन्द्यरूुिः स्वैरगतौ णियािः ॥ ३५८ ॥ 

इणत वणलतिः (२) 
स्तब्िस्तु णनत्ष्ट्क्रयिः स स्याणद्वषादे साध्वसे तथा । 

इणत स्तब्ििः (३) 
पाष्ट्िेरन्द्तबगणहिःके्षपात्के्षपादग्रतलस्य ि ॥ ३५९ ॥ 
मुहुरुद्वर्तततिः स स्याद्वयायामे ताण्डवे तथा । 

इत्युद्वर्तततिः (४) 
णनवर्तततोऽन्द्तगगतया पाष्ट्ण्या स्यात्संभ्रमे श्रमे ॥ ३६० ॥ 

इणत णनवर्तततिः (५) 
इणत पञ्चिोरुिः । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कां चपत, वचलत, स्तब्ध, उिर्ततत व चनवर्ततत असे माांडीच्या (वापरािे) पाि प्रकार होत. त्याांत 

ज्याच्या दोन्ही बाजू वारांवार खालीवर होतात ती कां चपत जािावी. ती अधम पात्राांच्या गतीमध्ये (योजावी). 
(३५७, ३५८–) 

ही कां चपत होय. (१) 
 

ग डघा आत वळला असता ती वचलत माांडी होय. ती चियाांच्या स्वैर (म्हिजे स्वच्छन्द) गतीत 
(योजावी). (३५८) 

ही वचलत होय. (२) 
 

हालिाल नसलेली ती स्तब्ध होय. ती चवषाद तसेि भयभीतपिा याांत योजावी. 
ही स्तब्ध होय. (३) 

 
वारांवार, टाि आतबाहेर वळवल्याने आचि अग्रतल (म्हिजे तळव्यािा प ढिा भाग) हलण्याने 

उिर्ततत (माांडी) होते. ती व्यायाम व ताण्डव (नृत्य) याांत योजावी (३५९, ३६०–) 
ही उिर्ततत होय. (४) 

 
टाि आत वळल्याने चनवर्ततत (माांडी) होते. ती सांभ्रम व श्रम याांत योजावी. (३६०) 

ही चनवर्ततत होय. (५) 
हे पाि माांडीच्या वापरािे प्रकार होत. 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
आवर्ततता नता णक्षप्तोद्वाणहता पणरवर्ततता । 
इणत पञ्चणविा जङ घा शार्ङ्ग देवेन कीर्ततता ॥ ३६१ ॥ 
णनिःसृता ि परावृत्ता णतरश्चीना बणहगगता । 
कत्म्पतेत्यपरािः पञ्च जङ घािः संिक्षते परे ॥ ३६२ ॥ 
वामे दणक्षितिःपादे दणक्षिे वामतिः कृते । 
मुहुरावर्ततता प्रोक्त्ता णवदूषकपणरक्रमे ॥ ३६३ ॥ 

इत्यावर्ततता (१) 
नमज्जानुतगता जङ घा स्थानासनगताणदषु । 

इणत नता (२) 
बणहर्तवके्षपतिः णक्षप्ता ्यायामे ताण्डवे ि सा ॥ ३६४ ॥ 

इणत णक्षप्ता (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आवर्ततत, नत, आचिप्त, उिाचहत व पचरवर्ततत असे टाांगेच्या वापरािे पाि प्रकार शाङ गयदेवाने 
साांचगतले आहेत. (३६१) 
 

द सरे (आिायय) चनःसतृ, परावृत्त, चतरिीन, बचहगयत व कां चपत असे टाांगेिे (आिखी) द सरे पाि 
प्रकार साांगतात. (३६२) 
 

डावा पाय उजव्या बाजूला व उजवा डाव्या बाजूला वारांवार केला असता ती आवर्ततता म्हटली 
आहे. ती चवदूषकाच्या पचरक्रमात (योजावी). (३६३) 

ही आवर्ततता होय. (१) 
 

ग डघा वाकताना होिारी टाांग नता होय. ती स्थान, आसन व गमन इत्यादींत योजावी. 
ही नता होय. (२) 

 
बाहेर रे्फकल्याने होिारी ती चिप्ता होय. ती व्यायाम व ताण्डव याांत (योजावी). (३६४) 

ही चिप्ता होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ऊध्वं नीतोद्वाणहता [‘आचवष्टगमनाचदष ’ असा उिाचहता टाांगेिा चवचनयोग शाङ गयदेवाने चदला आहे. नाट्यशास्त्रात (भा. २, पृ. ८८) 
‘आचवद्धगमनाचदष ’ असा चवचनयोग चदला आहे. चवष्ट्ि धमोत्तरात (पृ. ६५) हाि पाठ आहे. नृत्तरत्नावलीतही (प.ृ ६३) ‘आचवद्धगमनादौ’ 
असा पाठ चमळतो. ‘आचवद्धगमन’ यािा अथय ‘जखम झाल्याने सकवा मोडल्याम ळे होिाऱ्या स्स्थतीतली गचत’ सकवा ‘प्रि ब्ध स्स्थतीतली 
गचत’ असा होईल. स धाकरटीकेत ‘क चपतगमनाचदष ’ [सां. र. (अड्यार आ.) भा. ४, प.ृ १२९] असे म्हटले आहे. त्यािा अथय 
‘रागावलेल्याांिी गचत इत्यादींत’ असा होतो.] स्यादाणवष्टगमनाणदषु । 

इत्युद्वाणहता (४) 
प्रतीपं गच्छतो जङ घा ताण्डवे पणरवर्ततता ॥ ३६५ ॥ 

इणत पणरवर्ततता (५) 
पुरिःप्रसाणरता जङ घा [चनःसतृा इत्यादी पाि प्रकार सोमेश्वराने (मानसोल्लास भा. ३, पृ. १५०) चदले आहेत. त्यात ‘बचहगयता’ 
याबद्दल ‘बचहःक्रान्ता’ हे नाव आहे. नृत्तरत्नावलीत (पृ. ६३) द सऱ्या आिायांनी साांचगतलेले म्हिून हे पाि प्रकार, प्रथम पचरवृत्त इत्यादी 
पाि प्रकार देऊन, वर्तिले आहेत. पि जायसेनापतीने ‘परावृत्त’ याऐवजी ‘भ्राचमत’ हा प्रकार चदला आहे. चनःसतृािा चवचनयोग शाङ यगदेव 
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व जायसेनापचत याांनी चदलेला नाही, र्फक्त सोमेश्वरानेि चदला आहे (मानसोल्लास भा. ३, प.ृ १५०) तो असा – ‘िालने पादघाते ि 
काया जङ घा त  चनःसतृा ।’ ‘चनःसतृा तांगडी (पाद–) प्रिालनात व पादप्रहारात योजावी.’] णनिःसृता पणरकीर्ततता । 

इणत णनिःसृता (६) 
पश्चाद्गता परावृत्ता भूणमलग्नेन जानुना ॥ ३६६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वर नेली गेलेली ती उिाचहता होय. ती (भतू, चपशाि इत्यादींनी) झपाटलेल्याांिी गचत इत्यादींत 

योजावी. 
ही उिाचहता होय. (४) 

 
उलट जाताना होिारी ती पचरवर्ततता होय. ती ताण्डवात (योजावी). (३६५) 

ही पचरवर्ततता होय. (५) 
 

प ढे पसरलेली टाांग चनःसृता म्हटली आहे. 
ही चनःसतृा होय. (६) 

 
जचमनीवर ग डघा टेकून (बसल्याने) मागे वळलेली ती परावृत्ता होय. (३६६) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वामेन णपतृकाये स्यादन्द्येन सुरकमगणि । 

इणत परावृत्ता (७) 
भूणमलग्नबणहिःपार्श्वा णतरश्चीनासने मता ॥ ३६७ ॥ 

इणत णतरश्चीना (८) 
बणहगगता मता जङ घा नृत्त ेपार्श्वगप्रसाणरता । 

इणत बणहगगता (९) 
कम्पनात्कत्म्पता भीतौ काया घघगणरकाध्वनौ ॥ ३६८ ॥ 

इणत कत्म्पता (१०) 
इणत दशिा जङ घा । 

पञ्चिा मणिबन्द्ििः स्याणन्नकुञ्चाकुणञ्चतौ िलिः । 
भ्राणमतिः स् इत्यत्र णनकुञ्चस्तु स उच्यते ॥ ३६९ ॥ 
यो बणहर्तनम्नता ंनीतिः स दानाभयदानयोिः । 

इणत णनकुञ्चिः (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

डावा ग डघा टेकून (बसून) ती चपतराांसाठी करायच्या धमयकायात व द सरा (म्हिजे उजवा टेकून 
बसून) देवकायात (योजावी). 

ही परावृत्ता होय. (७) 
 

बाहेरिी बाजू जचमनीला लागलेली चतरिीना (म्हिजे आडवी असिारी) होय. ती आसनात 
मानली आहे. (३६७) 

ही चतरिीना होय. (८) 
 

बाजूला पसरलेली टाांग बचहगयता मानली आहे. ती नृत्तात (योजावी). 
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ही बचहगयता होय. (९) 
 

कां पनाम ळे चनमाि होिारी कस्म्पता होय. ती भीती व घ ांगराांिा आवाज (चनमाि करिे) याांत 
योजावी. (३६८) 

ही कस्म्पता होय. (१०) 
हे टाांगेच्या वापरािे दहा प्रकार होत. 

 
मनगटाच्या वापरािे चनक ञ्च, आक चञ्चत, िल, भ्राचमत व सम असे पाि प्रकार आहेत. जे बाहेरच्या 

बाजूला खोलगट केलेले असते ते चनक ञ्च म्हटले आहे. ते दान व अभयदान याांत (योजाव)े. (३६९, ३७०–
) 

हे चनक ञ्च होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आकुणञ्चतोऽन्द्तर्तनम्नोऽसौ कायोऽपसरिे बुिैिः ॥ ३७० ॥ 
इत्याकुणञ्चतिः (२) 

णनकुञ्चाकुणञ्चताभ्यासाच्चलमावाहने णवदुिः । 
इणत िलिः (३) 

भ्राणमतो भ्रमिात्खर्ङ्च्छुणरकाभ्रामिाणदषु ॥ ३७१ ॥ 
इणत भ्राणमतिः (४) 

ऋजुिः समिः पुस्तकस्य िारिे ि प्रणतग्रहे । 
इणत समिः (५) 
इणत पञ्चिा मणिबन्द्ििः । 

संहतं कुणञ्चतं िािगकुणञ्चतं नतमुन्नत् ॥ ३७२ ॥ 
णववृतं समणमत्यिेू जानु सप्तणविं बुिैिः । 
णिष्टान्द्यज्जानु जानूक्त्त ंिीरोषेष्ट्यासु संहत् ॥ ३७३ ॥ 

इणत संहत् (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आतल्या बाजूला खोलगट असिारे आक चञ्चत होय. ते जािकाराांनी अपसरिात (म्हिजे मागे 
नेण्यात) योजाव.े (३७०) 

हे आक चञ्चत होय. (२) 
 

चनक ञ्च व आक चञ्चत प नः प नः करण्याने िल (मनगट) होते. ते (चविान) आवाहनात जाितात. 
हे िल होय. (३) 

 
गोलाकार चर्फरचवल्याने होिारे भ्राचमत होय. ते तलवार (व) स री चर्फरचविे इत्यादींत (योजाव)े. 

(३७१) 
हे भ्राचमत होय. (४) 

 
सरळ (असिारे मनगट) सम होय. ते प स्तक धारि करिे व (एखादी वस्त ) स्वीकारिे याांत 

(योजाव)े. (३७२–) 
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हे सम होय. (५) 
हे मनगटाच्या वापरािे पाि प्रकार होत. 

 
सांहत, क चञ्चत, अधयक चञ्चत, नत, उन्नत (३७२), चववृत व सम असे ग डघ्याच्या वापरािे सात प्रकार 

चविानाांनी साांचगतले आहेत. द सऱ्या ग डघ्याशी ज ळलेला ग डघा सांहत म्हटला आहे. तो लज्जा, रोष व ईष्ट्या 
याांत (योजावा). (३७३) 

हा सांहत होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

जानु लग्नोरुजङ घं तु भवेत्कुणञ्चतमासने । 
इणत कुणञ्चत् (२) 

णनतम्बनमनाज्जानु त्विगकुणञ्चतमुच्यते ॥ ३७४ ॥ 
इत्यिगकुणञ्चत् (३) 

महीगतं नतं जानु मतं पाते नमस्कृतौ ॥ 
इणत नत् (४) 

स्तनके्षत्रगतं जानून्नतं शैलाणिरोहिे ॥ ३७५ ॥ 
इत्युन्नत् (५) 

गजारोहे तु णववृत्त ंजानुद्वन्द्दं्व बणहगगत् । 
इणत णववृत् (६) 

समं स्वाभाणवकं जानु स्वभावावत्स्थतौ भवेत् ॥ ३७६ ॥ 
इणत सम् (७) 
इणत सप्तणविं जानु । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
माांडी व पोटरी (एकमेकाांस) लागलेली असता तो क चञ्चत ग डघा होय. तो (आसन घालून) 

बसण्यात (योजावा). 
हा क चञ्चत होय. (२) 

 
चनतांब वाकल्याने होिारा ग डघा अधयक चञ्चत म्हटला आहे. (३७४) 

हा अधयक चञ्चत होय. (३) 
 

जचमनीवर टेकलेला नत ग डघा होय. तो पडिे व नमस्कार याांत मानला आहे. 
हा नत होय. (४) 

 
स्तनप्रदेशाजवळ नेलेला उन्नत ग डघा होय. तो पवयतावर िढण्यात (योजावा) (३७५) 

हा उन्नत होय. (५) 
 

दोन्ही ग डघे बाहेर घेतलेले असता चववृत (हा प्रकार होय). तो हत्तीवर बसिे यात (योजावा). 
हा चववृत होय. (६) 

 
स्वाभाचवक (स्स्थतीतील) ग डघा सम होय. तो स्वाभाचवक अवस्थेत योजावा. (३७६) 
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हा सात प्रकारिा ग डघ्यािा वापर होय. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तत्तदे्वशजुषो भूषा भूषिानीणत मन्द्वतेन । 
इणत नव प्रत्यर्ङ्ाणन । 

(अथ दृष्टयिः) – 
कान्द्ता हास्या ि करुिा रौद्री वीरा भयानका ॥ ३७७ ॥ 
बीभत्सा िाद् भुतेत्यष्टौ द्रष्ट्या रसदृष्टयिः। 
त्स्नग्िा ंहृष्टा तथा दीना कु्रद्धा दीप्ता भयात्न्द्वता ॥ ३७८ ॥ 
जुगुत्प्सता णवत्स्मतेणत दृशोऽष्टौ स्थाणयभावजािः । 
स्थाणयष्ट्व्यणभिाणरत्वं प्राप्तेषु स्थाणयदृष्टयिः ॥ ३७९ ॥ 
शून्द्या ि मणलना श्रान्द्ता लणज्जता शणङ्कता तथा । 
मुकुला िािगमुकुला ग्लाना णजह्मा ि कुणञ्चता ॥ ३८० ॥ 
णवतर्तकताणभतप्ता ि णवषण्िा लणलताणभिा । 
आकेकरा णवकोशा ि णवभ्रान्द्ता णवप्लुता परा ॥ ३८१ ॥ 
त्रस्ता ि मणदरेत्येणत ्यणभिाणरषु कवशणतिः । 
सवास्ता णमणलतािः सत्यिः षट कत्रशद्दृ्दष्टयो मतािः ॥ ३८२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तो तो वशे धारि करण्याने होिाऱ्या (वशे–) भषूा भषूिे म्हिून (जािकार) मानतात. (३७७–) 

नऊ प्रत्यङ गे समाप्त. 
 

(आता दृष्टी साांगतो) – 
 

कान्ता, हास्या, करुिा, रौद्री, वीरा, भयानका (३७७) बीभत्सा व अद भ ता अशा या आठ रसदृष्टी 
जािाव्या. स्स्नग्धा, हृष्टा तसेि दीना, क्र द्धा, दृप्ता, भयास्न्वता, (३७८) ज ग स्प्सता (आचि) चवस्स्मता या 
आठ स्थाचयभावदृष्टी होत. अव्यचभिारी स्वरूप प्राप्त झालेल्या स्थाचयभावाांमध्ये (योचजल्या जािाऱ्या) 
स्थाचयदृष्टी होत. (३७९) शनू्या, मचलना, श्रान्ता, लचज्जता, शचङ्कता तसेि म क ला, अधयम क ला, म्लाना, 
चजह्मा, क चञ्चता, (३८०) चवतर्तकता, अचभतप्ता, चवषण्िा, लचलता नावािी, आकेकरा, चवकोशा, चवभ्रान्ता व 
चवल प्ता, (३८१) त्रस्ता आचि मचदरा अशा या वीस व्यचभिाचरभावाांतील (दृष्टी होत). त्या सवय चमळून छत्तीस 
दृष्टी मानलेल्या आहेत. (३८२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता उपाङ गात प्रथम साणंगतलेल्या दृष्टींिे प्रकार नामणनदेश करून सागंत आहे– 
‘स्थाणयष्ट्व्यणभिाणरत्वं प्राप्तेषु स्थाणयदृष्टयिः।’ (यािा आशय असा–) रणत इत्यादी स्थाणयभावातं, 

त्यानंा ्यणभिाणरस्वरूप प्राप्त न झाले असता त्स्नग्िा इत्यादी स्थाणयदृष्टी होत. रणत इत्यादींिे 
्यणभिाणरभाव असेही स्वरूप होिे, शृङ गार इत्यादी रसत्स्थतीपयंत न जाता, णवरुद्ध अशा दुसऱ्या भावाने 
बाणित झाल्याने, संभवते. रणत इत्यादींिे असे स्वरूप नसताना (म्हिजे त्यािें स्थाणयस्वरूप असता) 
त्स्नग्िा इत्यादी स्थाणयदृष्टी होत. अन्द्यथा त्यािें ्यणभिाणरस्वरूप असता त्या ्यणभिाणरदृष्टीि होत असा 
यािा अथग. कान्द्ता इत्यादी छत्तीस दृष्टींिी लक्षिे स्पष्ट आहेत.’ (३७७ ते ४३१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आणपबन्द्तीव दृश्य ंया सणवकासाणतणनर्तमला । 
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सभ्रूके्षपकटाक्षा सा कान्द्ता मन्द्मथवर्तिनी ॥ ३८३ ॥ 
यद्गतागतणवश्रात्न्द्तवैणित्र्येि णववतगन् । 
तारकायािः कलाणभज्ञास्तं कटाकं्ष प्रिक्षते ॥ ३८४ ॥ 

इणत कान्द्ता (१) 
ककणिदन्द्तिःसमाणवष्टणवणित्रभ्रान्द्ततारका । 
आकुणञ्चतपुटा मन्द्दमध्यतीव्रतया क्रमात् ॥ ३८५ ॥ 
णवस्मापनेऽणभनेत्ये हास्या दृणष्टिः प्रशस्यते । 

इणत हास्या (२) 
पणततोध्वगपुटा सास्त्रा शोकमन्द्थरतारका ॥ ३८६ ॥ 
नासाग्रमेवानुगता करुिा दृणष्टरुच्यते । 

इणत करुिा (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दृश्य जि  चपऊन टाकिारी, चवकचसत, अत्यांत चनमयळ व भ वईिा िेप (म्हिजे सांकोि) आचि 
कटाि याांनी य क्त असलेली ती कान्ता (दृचष्ट होय). ती पे्रम वाढविारी (होय). (३८३) 
 

हालिाल थाांबल्याने ब ब ळािे जे सौंदययपूिय वळिे त्याला कलाजािकार कटाि असे म्हितात. 
ही कान्ता होय. (१) 

 
थोडे आत गेलेले व चवचित्रपिे चर्फरिारे ब ब ळ चजच्यात असते अशी मांद, मध्य व तीव्र अशा क्रमाने 

पापण्या आक ां चित होिारी (३८५) ती हास्या दृचष्ट होय. ती चवस्मयचनर्तमतीिा (?) अचभनय करायिा असता 
स्त त्य होय. 

ही हास्या होय. (२) 
 

वरिी पापिी खाली आलेली, अश्र य क्त, शोकाम ळे ब ब ळे जड झालेली (३८६) (व) नाकाच्या 
शेंड्यावरि चखळलेली करुिा दृचष्ट म्हटली आहे. 

ही करुिा होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

िणकताणद्वपुटा स्तब्ितारकात्यन्द्तलोणहता ॥ ३८७ ॥ 
रूक्षा भु्रकुणटभीमोग्रा रौद्री दृणष्टरुदाहृता । 

इणत रौद्री (४) 
अिञ्चला णवकणसता गम्भीरा समतारका ॥ ३८८ ॥ 
दीप्ता संकुणितापार्ङ्ा वीरा िीरैरुदाहृता । 
[अड्यार आवतृ्तीत औदायय इत्यादींिी लििे भावप्रकाशनातून उद् धतृ केली आहेत. [सां. र. (अड्यार) भा. ४, पृ. १३८, भावप्रकाशन– 
पृ. १०] त्याांिा आशय प ढीलप्रमािे– 

“गोड बोलून हसत हसत केलेले उदार दान औदायय म्हटले आहे. श भ सकवा अश भ गोष्ट प्राप्त झाली असता चनियापासून न 
ढळिे म्हिजे धैयय होय. मनातील स्वरूप बाहेर न चदसू देिारा भाव गाांभीयय म्हिून म्हटला आहे. हालिाल, बोलिे व स्पशय याांिी 
स्पृहिीयता म्हिजे माध यय होय. शृांगारमय हालिाल असिारे लचलत होय. अपमान सहन न होिे याला तेज म्हटले आहे. स्पधेिा चवषय 
होिे याला शोभा म्हटले आहे. बलैाप्रमािे गचत (म्हिजे गवाने मांद िालिे) व स्स्मतहास्यय क्त बोलिे याला चवलास असे म्हटले आहे.” 

याांिी लििे नाट्यशास्त्रात प ढीलप्रमािे चमळतात– [ना. शा. (बडोदा) भा. ३, पृ. १६५–१६७] ‘धैयय’ याऐवजी ‘स्थयैय’ हा 
शब्द चमळतो. ‘धैयय’ शब्द तळटीपेत चदलेला आहे. 

“दिता, शौयय, उत्साह, हीन गोष्टींचवषयी चतरस्कार व उत्तम ग िाांशी स्पधा असता ती शोभा म्हटली आहे. 
धीरसांिारय क्त दृचष्ट, श्रेष् बैलाप्रमािे गचत व स्स्मतपूवयक बोलिे (या गोष्टी असताना त्यास) चवलास म्हिून म्हटले आहे. 
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मोठ्या चवकृतींतही करिाांिी (म्हिजे हात, पाय इत्यादींच्या हालिालींिी) स सांगतता (व्यायामातील) अभ्यासाम ळे ज्यात 
उत्पन्न होते त्याला माध यय म्हटले आहे. 

श भ सकवा अश भ सांकल्पाम ळे उत्पन्न होिाऱ्या, धमय, अथय व काम याांनी य क्त असिाऱ्या चनियापासून न ढळिे यास स्थयैय 
म्हटले आहे. ज्याच्या प्रभावाम ळे, हषय, क्रोध, भय इत्यादी भावाांमध्ये म ख, दृचष्ट इत्यादींवरील होिारा पचरिाम चदसून येत नाही त्याला 
गाांभीयय म्हटले आहे. चनर्तवकार स्वभावचनर्तमत, ब चद्धपूवयक नसिारा जो शृांगारय क्त शरीरव्यापार त्याला लचलत म्हटले आहे. 

दान, शरिाथींिा स्वीकार, स्वजनाांशी सकवा इतराांशी चप्रय भाषि, याांस औदायय म्हटले आहे. शत्रूने केलेला अचधिेप आचि 
अवमान, प्राि जाण्यािी वेळ आली तरीं सहन न करिे यास तेज म्हटले आहे.”] औदायगिैयगगाम्भीयगमािुयगलणलतान्द्यणप 
॥ ३८९ ॥ 
तेजिःशोभाणवलासाख्यानष्टौ भेदान् णववृण्वती । 

इणत वीरा(५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दोन्ही पापण्या थरथरत असलेली, ब ब ळे स्तब्ध झालेली, ताांबडीलाल (३८७) रूि व भ वई वाकडी 
केल्याने भयावह व उग्र असिारी ती रौद्री दृचष्ट म्हटली आहे. 

ही रौद्री होय.(४) 
 

स्स्थर, चवकचसत, गांभीर, ब ब ळे सम असिारी (३८८) दीप्त व कोपरे सांक चित केलेली (दृचष्ट) 
चविानाांनी वीरा म्हटली आहे. ती औदायय, धैयय, गाम्भीयय, माध यय, लचलत, (३८९) तेज, शोभा व चवलास हे 
आठ भेद प्रकट करते. 

ही वीरा होय. (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

[‘स्तब्धोद् वतृ्तप टा’ असा पाठ आनन्दाश्रम आवतृ्तीत (पृ. ६९५) चमळतो. मानसोल्लासातही (भा. ३, प.ृ १२८) ‘स्तब्धोद् वतृ्तप टिया’ असा 
पाठ आहे. यािा अथय ज्या दृष्टीत ‘पापण्या स्स्थर व वर वळलेल्या असतात’ असा होतो.] ततोद् वृत्तपुटात्यिञ्चलोद् वृत्त-
तारका ॥ ३९० ॥ 
दृश्यात्पलायमाने ि भीत्या दृणष्टभगयानका । 

इणत भयानका (६) 
बीभत्सा स्यात्न्द्मलल्लोलपक्ष्मा तरलतारका ॥ ३९१ ॥ 
दृश्योदे्वगादपार्ङ्ौ ि णनकुणञ्चतपुटौ णश्रता । 

इणत बीभत्सा (७) 
प्रसन्ना त्स्नग्िशुक्लाशंान्द्तबगणहगाणमतारका ॥ ३९२ ॥ 
ईषत्कुणञ्चतपक्ष्माग्रादु्भतापार्ङ्णवकाणसनी । 

इत्यदु्भता (८) 
रसेष्ट्वष्टसु शंृर्ङ्ारप्रमुखेषु क्रमाणदमािः ॥ ३९३ ॥ 

इत्यष्टौ रसदृष्टयिः । 
रसदृणष्टभगवेद्भावदृणष्टभावैरनुल्बिैिः । 
णवकाणसत्स्नग्िा मिुरा ितुरे णबभ्रती भु्रवौ ॥ ३९४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चवस्र्फारलेल्या व वर वळलेल्या पापण्या असिारी, अचतिांिल, ब ब ळे वर वळलेली अशी दृचष्ट 

भयानका होय. भीतीने दृश्यापासून पळताना ती (योजावी). 
ही भयानका होय. (६) 
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(एकमेकाांना) चमळिाऱ्या िांिल पापण्या असलेली (व) िांिल ब ब ळे असलेली बीभत्सा होय. ती 
(पाहण्याच्या) दृश्यापासून उिेगाने कोपऱ्यापयंत पोिलेली व आक ां चित पापण्या असिारी अशी असते. 

ही बीभत्सा होय. (७) 
 

प्रसन्न, स्स्नग्ध व धवल अांश (म्हिजे अपाांग) य क्त, ब ब ळे आत-बाहेर होत असिारी, पापण्याांिे 
टोक थोडे आक ां चित असलेली (आचि) अपाांगचवकास असिारी ती अद भ ता होय. (८) 

ही अद भ ता होय. (८) 
 

शृांगार इत्यादी आठ रसाांत ह्या क्रमाने (योजाव्या). (३९०–३९३) 
या आठ रसदृष्टी होत. 

 
स व्यक्त नसलेल्या भावाांम ळे रसदृष्टीि भावदृचष्ट होते. चवकासी, स्स्नग्ध, मध र, ित र अशा भ वया 

धारि करिारी, (३९४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कटाणक्षिी साणभलाषा दृणष्टिः त्स्नग्िाणभिीयते । 
अतै्रकभ्रूसमुत्के्षपमाहुिः कीर्ततिरादयिः ॥ ३९५ ॥ 

इणत त्स्नग्िा (१) 
लुल्लगल्ला णवशत्तारा ककणिदाकुणञ्चता िला । 
णनमेणषिी त्स्मताकारा हृष्टा दृणष्टरुदाहृता ॥ ३९६ ॥ 

इणत हृष्टा (२) 
या त्विगपणततोध्वगस्थपुटेषदु्रद्धतारका । 
सबाष्ट्पा मन्द्दसंिारा दीना दृणष्टरसौ मता ॥ ३९७ ॥ 

इणत दीना (३) 
त्स्थरोद् वृत्तपुटा ंरूक्षा ंककणित्तरलतारका् । 
भ्रूकुटीकुणटला ंदृकष्ट कु्रद्धा ंब्रूते हरणप्रयिः ॥ ३९८ ॥ 

इणत कु्रद्धा (४) 
सववमुद् णगरती [स धाकरटीका :– ‘सांपत्ती व चवपत्ती याांत मनात (उत्पन्न) होिारे चवकारस्वरूप म्हिजे सत्त्व होय.’] दृणष्टद्दग प्ता 
णवकणसता त्स्थरा । 

इणत दृप्ता (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
कटािय क्त व साचभलाष दृचष्ट स्स्नग्धा म्हटली जाते. चहच्यात कीर्ततधर इत्यादी (आिायय) एक भ वई वर 
उिललेली (अशी) साांगतात. (३९५) 

ही स्स्नग्धा होय. (१) 
 

चवकचसत गाल असलेली, ब ब ळे आत प्रवशे करीत आहेत अशी, थोडी आक ां चित असिारी, िांिल, 
चनमेषय क्त व सस्स्मत दृचष्ट हृष्टा म्हटली आहे. (३९६) 

ही हृष्टा होय. (२) 
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अधयवट खाली वळलेली, पापण्या वर झालेल्या अशी, ब ब ळे थोडी रुद्ध असिारी, अश्र य क्त व मांद 
सांिार असलेली ती दृचष्ट दीना मानली आहे. (३९७) 

ही दीना होय. (३) 
 

स्स्थर व वर वळलेल्या पापण्या असिाऱ्या, रूि, ब ब ळे थोडी िांिल असलेल्या, आचि भ वया 
वाकड्या असिाऱ्या दृष्टीला हरचप्रय (शाङ यगदेव) क्र द्धा म्हिून साांगतो. (३९८) 

ही क्र द्धा होय. (४) 
 

सत्त्व बाहेर टाकिारी, चवकचसत व स्स्थर दृचष्ट दृप्ता होय. 
ही दृप्ता होय (५) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मध्यणनगगमनोदु्यक्त्तौ भावणवस्लाणरतौ पुटौ ॥ ३९९ ॥ 
तारके कत्म्पते यस्यािः सा स्याद् दृणष्टभगयात्न्द्वता । 

इणत भयात्न्द्वता (६) 
अस्पष्टालोणकनी मीलत्तारका संकुित्पुटा ॥ ४०० ॥ 
दृश्य ंदृष्टध वा समुणद्वग्ना दृणष्टरुक्त्ता जुगुत्प्सता । 

इणत जुगुत्प्सता (७) 
भरणवस्लाणरताकारपुटद्वन्द्द्वणवकाणसनी ॥ ४०१ ॥ 
णनश्चला दृणष्टरुद् वृत्ततारका णवत्स्मता स्मृता । 

इणत णवत्स्मता (८) 
दृष्टयोऽष्टासु रत्याणदस्थाणयभावेत्ष्ट्वमािः क्रमात् ॥ ४०२ ॥ 
इत्यष्टौ स्थाणयभावदृष्टयिः । 
समतारापुटा दृश्यदृणष्टशून्द्या णवलोणकनी । 
णनष्ट्कम्पा िूसरा शून्द्या णिन्द्ताया ंदृणष्टणरष्ट्यते ॥ ४०३ ॥ 

इणत शून्द्या (१) 
दृश्यादपसृते तारे ककणिन्द्मुकुणलतौ पुटौ । 
दित्यपार्ङ्ौ णवच्छायौ पक्ष्माग्रस्पन्द्दने तथा ॥ ४०४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मधला भाग बाहेर येण्यासाठी तत्पर असलेल्या (व) भावाम ळे चवस्र्फाचरत अशा पापण्या असिारी 

(३९९) (आचि) चजच्यात ब ब ळे कां चपत असतात अशी दृचष्ट भयास्न्वता होय. 
ही भयास्न्वता होय. (६) 

 
अस्पष्ट पाहिारी, ब ब ळे चमटलेली, पापण्या सांक चित असिारी (४००) (व) दृश्य (वस्त ) पाहून 

उचिग्न होिारी दृचष्ट ज ग स्प्सता म्हटली आहे. 
ही ज ग स्प्सता होय. (७) 

 
अत्यांत चवस्तारलेल्या दोन्ही पापण्याांम ळे चवकाचसत असलेली (४०१) चनिल व ब ब ळे वर वळलेली 

दृचष्ट चवस्स्मता म्हटली आहे. 
ही चवस्स्मता होय. (८) 
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या (आठ) दृष्टी रचत इत्यादी आठ स्थाचयभावाांत क्रमाने होत. (४०२) 
या आठ स्थाचयभाव दृष्टी होत. 

 
ब ब ळे व पापण्या सम असलेली, दृश्य (पदाथय) शनू्यदृष्टीने पाहािारी, चनिल व धूसर अशी दृचष्ट 

शून्या होय. (ती) सितेमध्ये मानली आहे. (४०३) 
ही शून्या होय. (१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
दृणष्टिः स्यान्द्मणलना स्त्रीिा ंणवहृते सा प्रयुज्यते । 
प्राप्ते कालेऽप्यसंलापिः णप्रयेि णवहृतं मत् ॥ ४०५ ॥ 

इणत मणलना (२) 
अदूरलोणकनी म्लानपुटाप्यलसिाणरिी । 
िलत्तारा मनाक् कुञ्चत्प्रान्द्ता श्रान्द्ता श्रमे मता ॥ ४०६ ॥ 

इणत श्रान्द्ता (३) 
णमथोऽणभगाणमपक्ष्माग्राप्यिस्ताद्गततारका । 
पणततोध्वगपुटा दृणष्टलगज्जाया ंलणज्जता मता ॥ ४०७ ॥ 

इणत लणज्जता (४) 
मुहुश्चलत्स्थरा पार्श्वालोणकनी बणहरुन्द्मुखी । 
गूढावलोणकनी शीघं्र णवणनवृत्ता णवलोकनात् ॥ ४०८ ॥ 
शङ्काया ंशणङ्कता दृणष्टरुक्त्ता णनिःशङ्कसूणरिा । 

इणत शणङ्कता (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दृश्य (वस्तू) पासून ब ब ळे दूर वळलेली (व) पापण्या थोड्या चमटलेली अशी, चनस्तेज अपाांग तसेि 
स्पन्दन पाविारी पापण्याांिी टोके धारि करिारी दृचष्ट मचलना होय. चियाांच्या चवहृतात ती योचजली जाते. 

(योग्य) वळे प्राप्त झाली असतानाही चप्रयकराबरोबर न बोलिे याला चवहृत (म्हिनू) मानले आहे. 
(४०४, ४०५) 

ही मचलना होय. (२) 
 

दूरवर न पाहू शकिारी, पापण्या म्लान झालेली व आळसाने सांिार करिारी, ब ब ळे िांिल 
असलेली (आचि) कोपरे थोडे खाली वळलेले अशी (दृचष्ट) श्रान्ता होय. (ती) श्रमात मानली आहे. (४०६) 

ही श्रान्ता होय. (३) 
 

परस्पराांकडे वळलेली पापण्याांिी टोके असलेली व ब ब ळे खाली वळलेली अशी, खाली पाहािारी 
(आचि) पापण्या वर झालेली दृचष्ट लचज्जता होय. (ती) लजे्जमध्ये मानली आहे. (४०७) 

ही लचज्जता होय. (४) 
 

ििात िांिल व ििात स्स्थर असिारी, बाजूला पाहािारी, बाहेरच्या बाजूला वळलेली, गूढपिाने 
बघिारी, पाहण्याच्या व्यापारापासून घाईने मागे वळिारी (४०८) शांचकता दृचष्ट होय. ती चनःशांकसूरीने 
(म्हिजे शाङ गयदेवाने) शांकेमध्ये साांचगतली आहे. 

ही शांचकता होय. (५) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
स्लुरत्सणंिष्टपक्ष्माग्रा सुखणवश्रान्द्ततारका ॥ ४०९ ॥ 
मुकुला दृणष्टरानन्द्दे हृद्ययोिः स्पशगगन्द्ियोिः । 

इणत मुकुला (६) 
अिग्याकोणशते ककणिद् भ्रमन्द्त्यौ तारके पुटौ ॥ ४१० ॥ 
यत्रािगमीणलतौ सािगमुकुलाथे सुखप्रदे । 

इत्यिगमुकुला (७) 
मज्जत्तारा मन्द्दिारा णशणथला णवकलैणरव ॥ ४११ ॥ 
पक्ष्माग्रभ्रपुूटैयुगक्त्ता ग्लाना ग्लानौ णविीयते । 

इणत ग्लाना (८) 
ककणित्कुञ्चत्पुटा गूढपतत्तारा णवलोकने ॥ ४१२ ॥ 
शनैत्स्तयगङ णनगूढा या सा णजह्मा णवणनयुज्यते । 
असूयाया ंणनगूढाथे जडतालस्ययोरणप ॥ ४१३ ॥ 

इणत णजह्मा (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्र्फ रिारी व ज ळलेली पापण्याांिी टोके असिारी (आचि) ब ब ळे स खदपिाने थाांबलेली (४०९) 
अशी दृचष्ट म क ला होय. ती आनांदात व मनोहर स्पशय आचि गांध याांत (योजावी). 

ही म क ला होय. (६) 
 

अधयवट चवकचसत व सकचित चर्फरिारी ब ब ळे असलेली (आचि) चजच्यात पापण्या अधयवट 
चमटलेल्या असतात ती अधयम क ला होय. (ती) स खदायक चवषयाच्या बाबतीत (योजावी). (४१०, ४११–) 

ही अधयम क ला होय. (७) 
 

ब ब ळे मग्न असिारी, मांद सांिारय क्त, चशचथल (व) चवकल अशा पापण्याांच्या टोकाांनी, भ वयाांनी व 
पापण्याांनी य क्त असलेली ग्लाना (दृचष्ट) होय. ती ग्लानीमध्ये साांचगतली आहे. (४११, ४१२–) 

ही ग्लाना होय. (८) 
 

पापण्या सकचित सांक चित आहेत अशी, पाहताना ब ब ळे गूढपिाने खाली वळलेली, (४१२) (व) 
हळू चतरकी आचि गूढ होिारी ती चजह्मा होय. ती असूया, गूढ चवषय, जडपिा आचि आळस याांत योचजली 
जाते. (४१३) 

ही चजह्मा होय. (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ककणिच्चते्कुणञ्चताणन स्युिः पक्ष्माग्राणि पुटावणप । 
सम्यक्ि कुणञ्चता तारा तदा दृकु्कणञ्चतोच्यते ॥ ४१४ ॥ 
अणनष्टेऽसूणयते तेजो [‘तेजो द ष्ट्पे्रक्ष्ये’ असा पाठ आनन्दाश्रम (प.ृ ६९८) व अड्यार दोन्ही आवृत्तींत व्यापलेला आहे. 
स धाकरटीकेत (अड्यार आ. भा. ४, प.ृ १४६) ‘तेजसा द ष्ट्पे्रक्ष्ये सूयादौ’ (म्हिजे तेजाम ळे पाहण्यास कठीि अशा सूयय इत्यादींत) असे 
स्पष्टीकरि चदले आहे. यावरून ‘तेजोद ष्ट्पे्रक्ष्ये’ असा एक शब्द असिे योग्य वाटते.] दुष्ट्पे्रक्ष्येऽणक्ष्यथासु सा । 

इणत कुणञ्चता (१०) 
उद्भ्राणमतपुटोत्लुल्लताराििःसंिरन्द्त्यणप ॥ ४१५ ॥ 
णवतर्तकतोणदता दृणष्टर्तवतके साणभिीयते । 
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इणत णवतर्तकता (११) 
णवलोकनालसे तारे ्यथाप्रिणलतौ पुटौ ॥ ४१६ ॥ 
यस्यािः संभ्रान्द्तवद्भात्न्द्त साणभतप्ताणभिीयते । 
णनवेदे वेणदत्या साप्यणभघातोपतापयोिः ॥ ४१७ ॥ 

इत्यणभतप्ता (१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पापण्याांिी टोके व पापण्याही जर थोड्या आक ां चित असतील आचि ब ब ळे िाांगली सांक चित 
असतील तर ती दृचष्ट क चञ्चता म्हटली आहे. (४१४) अचनष्ट (चवषय), असूया, (प्रखर) तेजाम ळे पाहण्यास 
कचठि अशा (सूयय इत्यादी) चवषयाांत (आचि) डोळयाांच्या व्यथाांमध्ये ती (योचजली जाते). 

ही क चञ्चता होय. (१०) 
 

वर भ्रमि करिाऱ्या पापण्या असिारी, ब ब ळे पूियपिे चवकचसत असलेली व खाली सांिार करिारी 
(४१५) दृचष्ट चवतर्तकता म्हटली आहे. ती चवतकात साांचगतली आहे. 

ही चवतर्तकता होय. (११) 
 

चजिी ब ब ळे पाहताना जड व पापण्या पीडेम ळे िांिल (असल्याने) सांभ्रान्त झाल्याप्रमािे चदसतात 
ती अचभतप्ता म्हटली आहे. ती चनवेदात व अचभघात (म्हिजे प्रहार) आचि पीडा याांत जािावी. (४१६, 
४१७) 

ही अचभतप्ता होय (१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

या दृणष्टिः पणततापार्ङ्ा णवस्ताणरतपुटद्वया । 
णनमेणषिी स्तब्ितारा णवषण्िा सा णवषाणदनी ॥ ४१८ ॥ 

इणत णवषण्िा (१३) 
मिुरा कुणञ्चतापार्ङ्ा सभ्रूके्षपा त्स्मतात्न्द्वता । 
मन्द्मथोन्द्मणथता दृणष्टलग णलता लणलते [लचलताच्या लििासाठी तळटीप ६८ पाहावी.] मता ॥ ४१९ ॥ 

इणत लणलता (१४) 
ककणित्कुञ्चत्पुटापार्ङ्ा दृणष्टरिगणनमेणषिी । 
पृथक्पथे िान्द्यनेत्रान्द्मुहुस्ताराणववर्ततनी ॥ ४२० ॥ 
आकेकरा दुरालोके स्याणद्वत्च्छने्न ि वस्तुणन । 

इत्याकेकरा (१५) 
णवकाणसतपुटद्वन्द्द्वा णवकाणसन्द्यणनमेणषिी ॥ ४२१ ॥ 
अनवत्स्थततारा ि णवकोशा कीर्ततता बुिैिः । 
ज्ञानणवज्ञानगवे सा स्यादमष ेणवमशगने  ॥ ४२२ ॥ 

इणत णवकोशा (१६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

डोळयाांिे कोपरे खाली वळलेले, दोन्ही पापण्या चवस्तारलेल्या, चनमेषय क्त (आचि) ब ब ळे स्स्थर 
असलेली अशी जी दृचष्ट ती चवषण्िा होय. (ती) चववादात (योजावी). (४१८) 

ही चवषण्िा होय. (१३) 
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मध र, डोळयाांिे कोपरे आक ां चित असिारी, भ वईिा िेप असिारी, स्स्मतय क्त (व) मदनाम ळे 
उन्माचदत दृचष्ट लचलता होय. ती लचलतात मानली आहे. (४१९) 

ही लचलता होय. (१४) 
 

पापण्या व डोळयाांिे कोपरे थोडे आक ां चित असिारी, अधयवट चमटलेली, द सऱ्या डोळयापेिा 
वगेळया वाटेला चजिे ब ब ळ वारांवार वळते आहे (४२०) अशी दृचष्ट आकेकरा होय. ती पाहाण्यास कठीि 
अशा चवषयात व चवस्च्छन्न वस्तूमध्ये योजावी. 

ही आकेकरा होय. (१५) 
 

दोन्ही पापण्या चवकासलेल्या अशी, चवकासय क्त, उघडझाप नसलेली (४२१), ब ब ळे एका जागी न 
ठरिारी ती चविानाांनी चवकोशा म्हटली आहे. ज्ञान व चवज्ञानािा गवय, अमषय (म्हिजे असहनशीलता) व 
चवमशय (म्हिजे चविार) याांत ती योजावी. (४२२) 

ही चवकोशा होय. (१६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

या तु क्वणिदणवश्रान्द्तमणवस्त्रब्िं णवलोकने । 
णवस्तीिा िञ्चलोत्लुल्लतारा सा दृणष्टरुच्यते ॥ ४२३ ॥ 
णवभ्रान्द्ता णवभ्रमे वेगे संभ्रमे ि भवेदसौ । 

इणत णवभ्रान्द्ता (१७) 
पुटौ णवस्लुणरतौ स्तब्िौ यस्यािः स्तिः पणततौ क्रमात् ॥ ४२४ ॥ 
सा णवप्लुतार्तददुिःखादावुन्द्मादे िापले तथा । 

इणत णवप्लुता (१८) 
उत्कम्पोत्लुल्लतारा स्यात् त्रासे त्रस्तोद्भ्रमत्पुटा ॥ ४२५ ॥ 

इणत त्रस्ता (१९) 
मणदरा णत्रणविा प्रोक्त्ता तरुिे मध्यमेऽिमे । 
मदे प्रयोगमहगन्द्ती तत्तल्लक्ष्मसमत्न्द्वता ॥ ४२६ ॥ 
तीव्रो मदोऽिमोऽत्र स्यादिमे पुरुषे त्स्थतिः 
दृणष्टर्तवकणसतापार्ङ्ा क्षामीभूतणवलोिना ॥ ४२७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
जी पाहाताना क ठेही न थाांबिारी, अचवश्वासय क्त, चवस्ताचरत, िांिल व उत्र्फ ल्ल ब ब ळे असिारी ती 

दृचष्ट चवभ्रान्ता म्हटली आहे. ती चवभ्रम, वगे व सांभ्रम याांत योजावी. (४२३, ४२४ –) 
ही चवभ्रान्ता होय. (१७) 

 
चजच्यात स्र्फ रिाऱ्या, स्तब्ध व खाली वळलेल्या अशा पापण्या क्रमाने असतात ती चवल प्ता होय. ती 

पीडा, द ःख इत्यादींत तसेि उन्मादात व िापलात (म्हिजे िापल या व्यचभिाचरभावात योजावी). (४२४, 
४२५ –) 

ही चवल प्ता होय. (१८) 
 
थरथरिारी व चवकचसत ब ब ळे असिारी आचि वर भ्रमि करिाऱ्या पापण्या असलेली ती त्रस्ता 

होय. ती त्रासात (म्हिजे भयात) योजावी. (४२५) 
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ही त्रस्ता होय. (१९) 
 
मचदरा (दृचष्ट) तीन प्रकारिी साांचगतली आहे. त्या त्या लििाने य क्त अशी ती तरुि, मध्यम व 

अधम मदात प्रयोगास पात्र असते. (४२६) यात (मद्याम ळे येिारी) तीव्र ध ांदी हा अधम (मद) होय. तो अधम 
(म्हिजे खालच्या दजाच्या) प रुषात (चदसून येत) असतो. डोळयाांिे कोपरे चवकचसत असिारी, द बयळ नेत्र 
असलेली (४२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आघूगिमानतारा स्यान्द्मणदरा तरुिे मदे । 
ककणित्कुञ्चत्पुटा ककणिदनवत्स्थतिाणरिी ॥ ४२८ ॥ 
दृणष्टिः ककणिद्भ्रमत्तारा मणदरा मध्यमे मदे । 
अिोभागिरी ककणिद् दृष्टतारा णनमेणषिी ॥ ४२९ ॥ 
यत्नेऽप्यणसद्ध्यदुन्द्मेषा मणदरा स्यान्द्मदेऽिमे । 

इणत णत्रणविा मणदरा (२०) 
इणत कवशणत्यणभिाणरदृष्टयिः । 

प्रदशगनाथगणमत्युक्त्तािः षट कत्रशदृ्दष्टयो मया ॥ ४३० ॥ 
अनन्द्तािः सत्न्द्त संदभाद् भ्रूतारापुटकमगिा् । 
दृष्टयस्ता णवणरञ्चोऽणप प्रत्येकं वक्तुमक्षमिः ॥ ४३१ ॥ 
लाघवात्तत्प्रबोिाथं ब्रूमो भू्रप्रभृतीन्द्यतिः । 

इणत दृणष्टप्रकरि् । 
सहजा पणततोत्त्क्षप्ता रेणिता कुणञ्चता तथा ॥ ४३२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
व चर्फरिारी ब ब ळे असिारी मचदरा दृचष्ट तरुि मदात (म्हिजे थोडी ध ांदी असिाऱ्या स्स्थतीत) योजावी. 
पापण्या थोड्या आक ां चित असलेली, थोडा अस्स्थर सांिार असिारी (४२८) व ब ब ळे थोडी चर्फरत असलेली 
मचदरा दृचष्ट मध्यम मदात (योजावी). खालच्या भागी सांिार असिारी, ब ब ळे सकचित चदसत आहेत अशी व 
चमटलेली (४२९) आचि प्रयत्न करूनही न उघडिारी मचदरा (दृचष्ट) अधम मदात योजावी. (४३०–) 
 

ही तीन प्रकारिी मचदरा दृचष्ट होय. (२०) 
या वीस व्यचभिारी दृष्टी होत. 

 
(मागय–) दशयनासाठी म्हिनू (या) छत्तीस दृष्टी मी साांचगतल्या आहेत. (४३०) भ वया, ब ब ळे व 

पापण्या याांच्या हालिालींच्या परस्परसांबांधाम ळे दृष्टी अनांत (प्रकारच्या) आहेत. त्या प्रत्येकी साांगण्याला 
ब्रह्मदेवही असमथय आहे. (४३१) म्हिून थोडक्यात त्याांिे ज्ञान होण्यासाठी भ वया इत्यादी साांगतो. 

दृचष्टप्रकरि समाप्त. 
 

सहजा, पचतता, उस्त्िप्ता रेचिता तसेि क ां चिता (४३२), 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. एका उत्त्क्षप्ता भुवईच्या णवणनयोगात ‘लीला व हेला’ यातं असे साणंगतले आहे. त्यातंील लीला 
हा णिया व पुरुष यािंा शारीर भावणवशेष होय. णतिे लक्षि भावप्रकाशकाराने पुढीलप्रमािे णदले आहे. 
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“प्रीतीने प्रयुक्त केलेल्या, मिुर अशा वािी व अगं याचं्या ्यापाराने णप्रय्यक्तीिे केलेले 
अनुकरि, स्त्री व पुरुष या दोघाचं्याही बाबतीत लीला होय.” (भा. प्र. पृ. ९) तसेि हेला हा एक साणववक 
भावणवशेष होय. जसे त्यानेि म्हटले आहे– “तो हावि हेला होय. ती लणलत अणभनय या स्वरूपािी नाना 
प्रकारानंी अणभ्यक्त होिाऱ्या शंृगारािे स्वरूप सूणित करिारी अशी असते.” (भा. प्र. पृ. ८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भु्रकुटी ितुरा िेणत प्रोक्त्ता भ्रूिः सप्तिा बुिैिः । 
स्वाभाणवकी स्यात्सहजा भावेष्ट्वकुणटलेष्ट्वसौ ॥ ४३३ ॥ 

इणत सहजा (१) 
पणतता स्यादिो याता सणद्वकीयाथवा क्रमात् । 
उत्के्षपे णवस्मये हष ेरोषेऽसूयाजुगुप्सयोिः ॥ ४३४ ॥ 
हासे घ्रािे ि पणतते णविीयेतामुभे भु्रवौ । 

इणत पणतता (२) 
उत्त्क्षप्ता संमतान्द्वथा क्रमेि सह िान्द्यथा ॥ ४३५ ॥ 
स्त्रीिा ंकोपे णवतके ि दशगने श्रविे णनजे । 
भ्रूलीलाहेलयोशै्चषा [‘लीला’ व ‘हेला’ याांिे नाट्यशास्त्रात चदलेले लिि असे– “प्रीतीने प्रय क्त केलेल्या, मध र (म्हिजे स क मार 
अशा), चवचशष्ट स्वरूपाच्या वािी, अांग व अलांकार याांच्या योगाने केलेले चप्रयतम व्यक्तीिे अन करि प्रयोगतज्ज्ञाांनी लीला म्हिून 
जािावे.” [ना. शा. (बडोदा) भा. ३, प.ृ १५९] लीला हा भाव चियाांच्या बाबतीत स्वाभाचवक स्वरूपािा साांचगतला आहे. 

“त्यात डोळे व भ वया याांच्या चवकाराांनी (म्हिजे बदलाांनी) सांपन्न असिारा, शृांगारािे स्वरूप सूचित करिारा व मानेच्या 
रेिकाने (म्हिजे गोलाकार वळण्याने) य क्त असलेला, स्स्थतसम स्त्थत (?) हाव जािावा. जो हाव तोि हेला होय. ती (हेला) 
शृांगाररसापासून उत्पन्न झालेली व लचलत अचभनयाच्या स्वरूपािी चविानाांनी साांचगतली आहे.” [ना. शा. (बडोदा) भा. ३, पृ. १५६, 
१५७] 

मनोचवकार शरीराला व्याप्त करतो. त्यापासून भाव, भावापासून हाव व हावापासून हेला उत्पन्न होते.] कायोत्त्क्षप्ता 
णविक्षिैिः ॥ ४३६ ॥ 

इत्युत्त्क्षप्ता (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भ्र क टी आचि ित रा असे भ वईच्या (व्यापारािे) सात प्रकार चविानाांनी साांचगतले आहेत. स्वाभाचवक 
(स्स्थतीतील) भ वई सहजा होय. ती क चटल नसिाऱ्या (म्हिजे ऋज  प्रकारच्या) भावाांत (योजावी). 
(४३३) 

ही सहजा होय. (१) 
 

द सऱ्या (भ वई) सह सकवा क्रमाने खाली नेली गेलेली पचतता होय. उत्िेप, चवस्मय, हषय, रोष, 
असूया आचि ज ग प्सा याांत (ती योजावी) (४३४). दोन्ही पचतत भ वया हास व राि (म्हिजे वास घेिे) याांत 
योजाव्या. 

ही पचतता होय. (२) 
 

द सऱ्या (भ वई) सह सकवा क्रमाने वर उिलली गेलेली नावाप्रमािेि उस्त्िप्ता ही साथय मानली 
आहे. (४३५). ती चियाांिा कोप व चवतकय  (आचि) स्वतःिे दशयन व श्रवि याांत (योजावी). एक उस्त्िप्ता 
भ वई जािकाराांनी लीला व हेला याांत प्रय क्त करावी. (४३६) 

ही उस्त्िप्ता होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एकैव लणलतोणक्षप्ता रेणिता नृत्तगोिरा । 



 
अनुक्रमणिका 

इणत रेणिता (४) 
केवला सणद्वतीया वा मृदुभर्ङ्ा णनकुणञ्चता ॥ ४३७ ॥ 
मोट्टाणयते [‘मोट्ाचयत, क ट्चमत, चवलास व चकलसकचित’ याांिे नाट्यशास्त्रात साांचगतलेले लिि प ढीलप्रमािे– “उठिे, बसिे, 
जािे, तसेि हात, भ वया व डोळे याांिा व्यापार याांिे जे स क मार असे चवशषे स्वरूप उत्पन्न होते तो चवलास होय. स्स्मत, रुचदत, हचसत, 
भय, हषय, गवय, द ःख, श्रम व अचभलाष याांिे, आनांदाम ळे जे अनेकवार केलेले सांचमश्रि ते चकलसकचित जािावे. इष्ट व्यक्तीिेबद्दल 
साांगिे सकवा लीला, हेला इत्यादींिे दशयन याांमध्ये त्याच्याचवषयीच्या भावाच्या चनषे्म ळे चनमाि होिारे जे (अांग मोडिे) ते मोट्ाचयत 
म्हटले आहे. 

चप्रयतमाने केश, स्तन, अधर इत्यादींना स्पशय केल्याने (शब्दशः धरण्याने) अत्यांत आनांदय क्त अशा सांभ्रमाम ळे उत्पन्न होिारे 
ते क ट्चमत जािावे. ते स खमय असूनही वरवर चदसिाऱ्या द ःखदायक स्वरूपाने (य क्त असते).” [ना. शा. (बडोदा) भा. ३ (पृ. १५९ ते 
१६१)] कुट्टणमते णवलासे णकलणकणञ्चते । 

इणत णनकुणञ्चता (५) 
आमूलात्सणद्वतीया भ्रूरुत्त्क्षप्ता भु्रकुटी कु्रणि ॥ ४३८ ॥ 

इणत भु्रकुटी (६) 
सणद्वतीयाल्पकस्पन्द्दादायता मन्द्थरा भवेत् । 
ितुरा रुणिरे स्पशे शृर्ङ्ारे लणलते ि सा ॥ ४३९ ॥ 

इणत ितुरा (७) 
इणत सप्तिा भ्रूिः । 
इणत भ्रूप्रकरि् । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
लाचलत्यपूवयक एकि वर उिललेली (भ वई) रेचिता होय. ती नृत्तात चदसून येते. 

ही रेचिता होय. (४) 
 

केवळ एकटी सकवा द सरीसह नाजूकपिे वाकडी केलेली (भ वई) चनक चञ्चता होय. (४३७) ती 
मोट्ाचयत, क ट्चमत, चवलास आचि चकलचकचञ्चत याांत (योजावी). 

ही चनक चञ्चता होय. (५) 
 

म ळापासून द सरीसह वर उिललेली भ वई भ्र क टी होय. ती क्रोधात (योजावी). (४३८) 
ही भ्र क टी होय. (६) 

 
द सऱ्या (भ वई) सह थोड्या स्पांदनाम ळे चवस्तारलेली व जड असिारी ित रा होय. ती रुचिर 

स्पशात व शृङ गार आचि लचलत याांत (योजावी). (४३९) 
ही ित रा होय. (७) 

ही सात प्रकारिी भ वई होय. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
प्रसृतौ कुणञ्चतौ स्यातामुन्द्मेणषतणनमेणषतौ । 
णववर्तततौ ि स्लुणरतौ णपणहतौ ि णवताणडतौ ॥ ४४० ॥ 
समौ ि नविेत्युक्तौ पुटौ सोढलसूनुना । 
आयतौ प्रसृतौ स्याता ंवीरे हष ेि णवस्मये ॥ ४४१ ॥ 

इणत प्रसृतौ (१) 
आकुणञ्चतौ कुणञ्चतौ स्तो रूपादौ ि मनोहरे । 
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इणत कुणञ्चतौ (२) 
उन्द्मेणषतौ तु णविेषात्संिेषात्त ुणनमेणषतौ ॥ ४४२ ॥ 
णववर्तततौ समुद् वृत्तौ त्रयोऽमी क्रोिगोिरािः । 

इत्युन्द्मेणषतणनमेणषतणववर्तततािः (३–५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रसृत, क ां चित, उन्मेचषत, चनमेचषत, चववर्ततत, स्र्फ चरत, चपचहत, चवताचडत (४४०) आचि सम असे 
नऊ प्रकारिे प ट (म्हिजे पापण्या) सोढलप त्राने साांचगतले आहेत. 
 

चवस्तारलेल्या (पापण्या) प्रसतृ होत. त्या वीररस, हषय व चवस्मय याांत (योजाव्या). (४४१) 
या प्रसतृ होत (१) 

 
आक ां चित झालेल्या क ां चित होत. त्या मनोहर रूप इत्यादींत योजाव्या. 

या क ां चित होत. (२) 
 

वगेळया झालेल्या (म्हिजे उघडलेल्या) उन्मेचषत, ज ळलेल्या (म्हिजे चमटलेल्या), चनमेचषत 
(४४२) आचि िाांगल्या वर वळलेल्या चववर्ततत होत. या चतन्ही क्रोधात चदसून येतात. 

या उन्मेचषत, चनमेचषत व चववर्ततत होत. (३,४,५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता पापण्याचं्या वापराच्या प्रकारािें लक्षि देत आहे (४४०–४४५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्लुणरतौ स्पत्न्द्दतौ स्याता ंतावीष्ट्याणवषये मतौ ॥ ४४३ ॥ 
इणत स्लुणरतौ (६) 

अतीव कुणञ्चतौ लग्नौ णपणहतौ तौ दृशो रुणज । 
सुत्प्तमूछाणतवषोष्ट्ििूमवाताञ्जनार्ततषु ॥ ४४४ ॥ 

इणत णपणहतौ (७) 
उत्तरेिािराघातादणभघाते णविाणलतौ । 
आहुरन्द्ये त्वदृश्यौ ताणवणत [नाट्यशास्त्रात (बडोदा आ. भा. २, पृ. १५) ‘चवताचडत’ हा पाठ घेतला आहे. तळटीपेत ‘चवताचलत’ 
असा एक पाठ चदला आहे. चवष्ट्ि धमोत्तरात (प.ृ ७०) ‘तचद्ध ताचडतम च्यते’ असा पाठ चदसून येतो. तो ‘तचि ताचडतम च्यते’ असा असिे 
असांभवनीय नाही. आनन्दाश्रम आवृत्तीत (पृ. ७०१) ‘चविाचलत’ हाि पाठ आहे. अड्यार आवृत्तीत (भा. ४, पृ. १५३) नामचनदेश देताना 
चवताचडत हा पाठ घेतला आहे व लिि देताना ‘चविाचलत’ असा पाठ चदला आहे. स धाकरटीकेत चवताचडत हाि पाठ स्वीकारलेला 
आहे. ‘डलयोरभेदः’ या न्यायाने ‘चवताचडत’ यािे ‘चवताचलत’ हे रूप सांभवते. ‘चवताचलत’ यावरून ‘चविाचलत’ पाठ प्रिचलत होिे 
सांभवनीय वाटते. आनन्दाश्रम आवृत्तीत पृ. ७०१ वरील तळटीपेत ‘तावचतचवस्र्फारिात्प टौ’ हा पाठ चदला आहे. तोि ससहभपूालाला 
माहीत असल्यािे चदसून येते. त्याने टीकेत ‘अचतचवस्र्फारिात्’ (अत्यांत चवस्र्फारल्याम ळे) असे म्हटले आहे.] णवस्लारिात्पुटौ ॥ 
४४५ ॥ 

इणत णविाणलतौ (८) 
समौ स्वाभाणवकावेतौ स्वभावाणभनये मतौ । 

इणत समौ (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

थरथरिाऱ्या स्र्फ चरत होत. त्या ईष्ट्येमध्ये मानल्या आहेत. (४४३) 
या स्र्फ चरत होत. (६) 

 



 
अनुक्रमणिका 

अत्यांत आक ां चित व ज ळलेल्या त्या चपचहत होत. त्या डोळयाच्या रोगात, (व) झोप, मूछा, अचतवृचष्ट, 
ऊन, धूर, वारा, काजळ आचि नेत्रपीडा याांमध्ये (योजाव्या). (४४४) 

या चपचहत होत. (७) 
 

वरच्या पापिीने खालच्या पापिीवर आघात केल्याने चविाचलत होत. त्या आघातामध्ये 
(योजाव्या). द सरे (आिायय) त्या पापण्या चवस्र्फारल्याम ळे पाहण्यास अयोग्य अशा साांगतात. (४४५) 

या चविाचलत होत (८) 
 

स्वाभाचवक अवस्थेतील सम होत. त्या स्वाभाचवक अचभनयात मानल्या आहेत. (४४६–) 
या सम होत. (९) 

या नऊ प्रकारच्या पापण्या होत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

इणत नविा पुटौ । 
कमगणभस्तारकाभेदा यिैः स्युस्तान्द्यिुना बु्रवे ॥ ४४६ ॥ 
ताणन दे्विा स्वणनिाणन णवषयाणभमुखाणन ि 
भ्रमिं वलनं पातश्चलनं ि प्रवेशन् ॥ ४४७ ॥ 
णववतगनं समुद् वृत्त ंणनष्ट्क्रामिः प्राकृतं तथा । 
स्वणनिाणन नवेत्याहुस्ताराकमाणि सूरयिः ॥ ४४८ ॥ 
तारयोमगण्डलभ्रात्न्द्तिः पुटान्द्तभ्रगमिं मत् । 
वलनं त्र्यश्रगमनं पातस्तु स्यादिोगणतिः ॥ ४४९ ॥ 
िलनं कम्पनं प्रोक्त्तमथ जे्ञय ंप्रवेशन् । 
प्रवेशिः पुटयोरन्द्तिः कटाक्षस्तु णववतगन् ॥ ४५० ॥ 
उद्गणतस्तु समुद् वृत्तमन्द्तरा णनगगमस्तु यिः । 
स णनष्ट्क्रामिः प्राकृतं तु स्वभावत्स्थणतरुच्यते ॥ ४५१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्या कमांच्या म ळे ब ब ळाांिे प्रकार होतात ती आता साांगतो (४४६). ती कमे स्वतःच्या बाबतीतली व 

चवषयाचभम ख अशी दोन प्रकारिी आहेत. भ्रमि, वलन, पात, िलन, प्रवशेन (४४७), चववतयन, सम द वृत्त, 
चनष्ट्क्राम तसेि प्राकृत असे हे नऊ ब ब ळाांिे वापर चविान स्वचनष् (म्हिजे स्वतःच्या बाबतीतले) म्हिून 
साांगतात. (४४८) 
 

पापण्याांच्या आत ब ब ळाांिे गोलाकार चर्फरिे भ्रमि मानले आहे. त्याांिे चतरके जािे वलन व खाली 
वळिे पात होय; (४४९) कां पन िलन म्हटले आहे. आचि पापण्याांच्या आत केलेला प्रवशे प्रवशेन जािाव;े 
मागे कटाि होय; (४५०) वर जािे म्हिजे सम द वृत्त आचि आतल्या बाजूला चनघनू जािे चनष्ट्क्राम होय; 
स्वाभाचवक स्स्थती प्राकृत म्हिून म्हटली आहे. (४५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता बुबुळािें प्रकार, लक्षिे देऊन सागंण्यासाठी ते प्रकार ज्यामुंळे उत्पन्न होतात ते ्यापार 
विगन करीत आहे. ‘ज्या कमांनी बुबुळािें (वेगवेगळे) प्रकार होतात ती कमे आता सागंतो’ असे म्हिून (ते 
्यापार देत आहे). अणभप्राय हा की, डोळ्यातील गोलािा आश्रय घेिाऱ्या बुबुळाच्या बाबतीत हस्त 
इत्यादीसारखा स्वरूपणवषयक भेद संभवत नसल्याने भ्रमि इत्यादी कमगणभन्नतेमुळेि बुबुळािा प्रकार 
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जािावा. ती कमे स्वणनि (म्हिजे स्वतिःसंबंिीिी) व णवषयाणभमुख (म्हिजे दृश्य णवषयाकडे अणभमुख 
असिारी) अशी दोन प्रकारिी असतात. (४४६, ४४७–) 

त्यातील स्वणनि कमांिा नामणनदेश करून त्यािंी लक्षिे देत आहे. (४४७–४५३, ४५४–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समुद् वृत्त ंि वलनं भ्रमिं वीररौद्रयोिः । 
पातस्तु करुिे कायगश्चलनं तु भयानके ॥ ४५२ ॥ 
प्रवेशनं तु बीभत्से हास्ये तु स्याणद्ववतगन् । 
शृर्ङ्ारे स्यात्त ुणनष्ट्क्रामो वीरे रौदे्र भयानके ॥ ४५३ ॥ 
अदु्भते ि प्राकृतं तु भावेनावशेभाणगणन [‘भावेनावेशभाचगचन’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. १५६) व आनन्दाश्रम आवृत्तीत 
(पृ. ७०२) आहे. स स्पष्ट अथयबोध होण्यासाठी ‘भावेऽनावेशभाचगचन’ असा पाठ घेतल्यास, ‘आवशेय क्त नसिाऱ्या भावात’ म्हिजे 
‘नैसर्तगक भावात’ असा अथय होऊ शकतो. प ढे कपोललििात ‘सम’ या प्रकारात ‘भावेष्ट्वनावेशषे ’ असे साांचगतले आहेि. नाट्यशास्त्रात 
‘प्राकृतां शषेभावेष ’ म्हिजे ‘प्राकृत राचहलेल्या भावाांत (योजावे)’ असे म्हटले आहे. [बडोदा आ. भा. २, पृ. १४] चवष्ट्ि धमोत्तरातही (पृ. 
७१) ‘प्राकृतां शषेभावेष  यथायोगां प्रयोजयेत्।’ म्हिजे ‘प्राकृत बाकीच्या भावाांत यथासांभव प्रय क्त करावे’ असे म्हटले आहे. यािा चविार 
करून भाषान्तर केले आहे.] 
इणत नव स्वणनिाणन ताराकमाणि । 
णवषयाणभमुखान्द्यष्टौ ताराकमाण्यथ बु्रव े॥ ४५४ ॥ 
समं साच्यनुवृत्तावलोणकताणन णवलोणकत् । 
उल्लोणकतालोणकते ि प्रणवलोणकतणमत्यणप ॥ ४५५ ॥ 
एताणन दशगनान्द्याहुलगक्ष्यलक्ष्मणविक्षिािः । 
सौम्य ंमध्यस्थतारं ि दशगनं सममुच्यते ॥ ४५६ ॥ 

इणत सम् (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सम द वृत्त, वलन आचि भ्रमि वीर व रौद्र रसाांत, पात करुि रसात आचि िलन भयानक रसात 
योजाव.े (४५२) 

 
प्रवशेन बीभत्स रसात योजाव ेव चववतयन हास्यरसात योजाव.े चनष्ट्क्राम शृांगार, वीर, रौद्र, भयानक 

व अद भ त रसाांत योजावा. आवशेय क्त नसिाऱ्या (बाकीच्या) भावाांमध्ये प्राकृत (हा ब ब ळाांिा व्यापार) 
योजावा. (४५४–) 

हे नऊ स्वतःसांबांधीिे ब ब ळाांिे व्यापार होत. 
 

चवषयाचभम ख अशी ब ब ळाांिी आठ कमे आता साांगतो (४५४) 
 

सम, साचि, अन वृत्त, अवलोचकत, चवलोचकत, उल्लोचकत, आलोचकत, आचि प्रचवलोचकत ही 
(आठ) दशयने (म्हिजे पाहण्यािे प्रकार) म्हिनू लक्ष्य व लिि याांतील तज्ज्ञ साांगतात. 

मधल्या भागी ब ब ळे असिारे सौम्य दशयन सम म्हटले आहे. (४५६) 
हे सम होय. (१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
साच्युच्यते णतरश्चीनपक्ष्मान्द्तगगततारक् । 

इणत साणि (२) 
रूपणनवगिगनायुक्तमनुवृत्त ंमतं मुनेिः ॥ ४५७ ॥ 
णनवगिगना णक्रया कात्स्न्द्यगणददृक्षातणश्चरत्स्थरा । 
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इत्यनुवृत्त् (३) 
अिस्थदशगनं यत्तदवलोणकतमुच्यते ॥ ४५८ ॥ 

इत्यवलोणकत् (४) 
पृितो दशगनं यत्तणद्वलोणकतमुदाहृत् । 

इणत णवलोणकत् (५) 
उल्लोणकतं तदूध्वगस्थवस्तुनो यदवेक्षि् ॥ ४५९ ॥ 

इत्युल्लोणकत् (६) 
सहसा दशगनं यत्तदालोणकतमुदीणरत् । 

इत्यालोणकत् (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

चतरके व पापण्याांच्या केसाांच्या आतल्या बाजूला गेलेले ब ब ळ असिारे साचि म्हटले आहे. 
हे साचि होय. (२) 

 
रूप चनरखून पाहिे याने य क्त असिारे भरतम नीने अन वृत्त मानले आहे. (४५७) 
सांपूियपिे पाहण्याच्या इच्छेने चिरकाळ स्स्थर अशी ब ब ळाांिी चक्रया चनवयियना होय. 

हे अन वृत्त होय. (३) 
 

खाली वळलेले असे दशयन अवलोचकत म्हटले आहे. (४५८) 
हे अवलोचकत होय. (४) 

 
पाठीमागच्या बाजूला (वळलेले) दशयन (म्हिजे पाहिे) चवलोचकत म्हटले आहे. 

हे चवलोचकत होय. (५) 
 

वर असिारी वस्त  पाहिे ते उल्लोचकत होय. (४५९) 
हे उल्लोचकत होय. (६) 

 
एकदम पाहिे ते आलोचकत म्हटले आहे. 

हे आलोचकत होय. (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पार्श्वगस्थदशगनं प्रोक्त्त ंकृणतणभिः प्रणवलोणकत् ॥ ४६० ॥ 
इणत प्रणवलोणकत् (८) 

सािारिान्द्यमून्द्याहू रसभावषुे तणद्वदिः 
इत्यष्टौ दशगनाणन । 
इत्यष्टौ णवषयणनिाणन ताराकमाणि । 

कुणञ्चतौ कत्म्पतौ पूिौ क्षामौ लुल्लौ समौ तथा ॥ ४६१ ॥ 
कपोलौ षड् णविावुक्त्तौ तल्लक्षिमथोच्यते । 
संकोिात्कुणञ्चतौ रोमाणञ्चतौ शीतज्वरे [अड्यार (भा. ४, पृ. १५९) व आनन्दाश्रम आवृत्ती (पृ. ७०३) याांत ‘शीतज्वरे’ असा 
पाठ घेतलेला आहे. त्यािा अथय ‘थांडीतापात’ असा होतो. आनन्दाश्रम आवृत्तीत पृ. ७०३ वरील तळटीपेत ‘शीते ज्वरे’ असा पाठ चदला 
आहे. नाट्यशािात [बडोदा आ. भा. २, पृ. १९] ‘शीते भये ज्वरे’असेि साांचगतले आहे. मानसोल्लासात [बडोदा भा. ३, पृ. १२२] 
‘शीतस्पश े भये ज्वरे’ असे म्हटले आहे. नृत्तरत्नावलीतही (प.ृ २८) ‘शीतत्रासज्वराचदष ’ (म्हिजे थांडी, भय, ताप इत्यादीत) असा 
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क ां चित गालाांिा चवचनयोग साांचगतला आहे. स धाकरटीकेत [सां. र. (अड्यार) भा. ४, पृ. १५९] ‘शीते, ज्वरे, भये’ असेि म्हटले आहे. 
यावरून ‘शीते ज्वरे भये’ हा पाठ अचधक योग्य वाटतो. त्यान सार भाषाांतर केले आहे.] भये ॥ ४६२ ॥ 

इणत कुणञ्चतौ (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बाजूिी वस्त  पाहिे जािकाराांनी प्रचवलोचकत म्हटले आहे. (४६०) 
हे प्रचवलोचकत होय. (८) 

 
(दशयनाांिे) तज्ज्ञ ती रस व भाव याांत साधारि (स्वरूपािी) म्हिून साांगतात. (४६१–) 

ही आठ दशयने होत. 
ही आठ चवषयगत अशी ब ब ळाांिी कमे होत. 

 
क ां चित, कां चपत, पूिय, िाम, र्फ ल्ल तसेि सम (४६१) (असे) गालाांच्या (वापरािे) सहा प्रकार 

साांचगतले आहेत. त्याांिे लिि आता साांगतो. 
 

सांक चित (गाल) क ां चित होत. रोमाांचित असे ते थांडी, ताप व भय याांत (योजाव)े. (४६२) 
हे क ां चित होत. (१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. आता गालाचं्या प्रकारािें लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे. (४६१–४६५–) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्लुणरतौ कत्म्पतौ कायौ रोमहषषुे [‘कां चपत’ गालाांिा वापर ‘रोष व हषय याांत’ (‘रोषहषषे ’) असा नाट्यशास्त्रात चदला आहे. 
[ना. शा. (बडोदा) भा. २, पृ. १९].पृ. १९ वरील तळटीपेत ‘रोमहषे’ हाही पाठ चदला आहे. चवष्ट्ि धमोत्तरात (प.ृ ७२) ‘रोषे’ एवढेि 
साांचगतले आहे. मानसोल्लासात (प.ृ १३२) ‘रोमहषे’ हा पाठ आहे. नृत्तरत्नावलीत (पृ. २८) ‘कोपे प्रमोदे ि’ असे साांचगतले आहे. 
यावरून ‘रोमहषे’ व ‘रोषहषे’ असे दोन्ही पाठ प्रािीन काळापासून प्रिचलत असलेले चदसून येतात.–] सूणरणभिः । 

इणत कत्म्पतौ (२) 
कपोलावुन्नतौ पूिौ तौ गवोत्साहगोिरे ॥ ४६३ ॥ 

इणत पूिौ (३) 
क्षामौ त्ववनतौ जे्ञयौ दुिःखे कायाणवमौ नटैिः । 

इणत क्षामौ (४) 
गण्डौ णवकणसतौ लुल्लौ प्रहष ेपणरकीर्तततौ ॥ ४६४ ॥ 

इणत लुल्लौ (५) 
समौ स्वाभाणवकौ भावेष्ट्वनावशेेषु तौ मतौ । 

इणत समौ (६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्र्फ रि पाविारे ते कां चपत होत. ते चविानाांनी रोमाांि व हषय याांत योजाव.े 
हे कां चपत होत. (२) 

 
उन्नत गाल पूिय होत. ते गवय व उत्साह याांत चदसून येतात. (४६३) 

हे पूिय होत. (३) 
 

खाली गेलेले िाम जािाव.े ते नटाांनी द ःखात योजाव.े 
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हे िाम होत. (४) 
 

चवकचसत गाल र्फ ल्ल होत. ते अत्यांत आनांदात साांचगतले आहेत. (४६४) 
हे र्फ ल्ल होत. (५) 

 
स्वाभाचवक स्स्थतीतले सम होत. ते आवशेरचहत भावाांत मानले आहेत. (४६५–) 

हे सम होत. (६) 
हे सहा प्रकारच्या गालाांच्या वापरािे लिि होय. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इणत षोढा कपोललक्षि् । 

स्वाभाणवकी नता मन्द्दा णवकृष्टा ि णवकूणिता ॥ ४६५ ॥ 
सोच्छध वासेत्युणदता नासा षड् णविा सूणरशार्तर्ङ्िा । 
स्वाभाणवकी स्यादन्द्वथा भावषे्ट्वावेगवर्तजता [‘भावेष्ट्वावेगवर्तजता’ याऐवजी ‘भावेष्ट्वावेशवर्तजता’ असा पाठ आनन्दाश्रम 
आवृत्तीत (प.ृ ७०४) घेतलेला आहे. अथात आवेश व आवेग हे एकाि अथािे शब्द आहेत. आनन्दाश्रम आवृत्तीत (पृ.७०४) तळटीपेत 
‘भावे साऽऽवेशवर्तजता’ असा पाठ चदला आहे. ‘भाव ेसावेशवर्तजते’ असा पाठ घेतल्यास ‘आवेशरचहत भावात’ असा योग्य अथय चमळतो. 
स धाकरटीकेत (सां. र. भा. ४, पृ. १६०) ‘सा आवगेवर्तजते भावे काया’ (म्हिजे ‘ती आवेगरचहत भावात योजावी’) असे स्पष्टीकरि चदले 
आहे. त्यावरून ‘भाव ेसावेगवर्तजते’ असा पाठ या टीकाकारासमोर असल्यािे सूचित होते.] ॥ ४६६ ॥ 

इणत स्वाभाणवकी (१) 
मुहुिः संणिष्टणवणिष्टपुटा नासा नता मता । 
सोच्छध वासाणभनये मन्द्दणवत्च्छन्नरुणिगोिरे [नता या नाचसकेच्या चवचनयोगात नाट यशास्त्रात (बडोदा आ. भा. २, पृ. १८) 
तळटीपेत ‘चवस्च्छन्नमन्दरुचदते’ असा उपयोग चदला आहे. त्यािा अथय ‘थाांबून थाांबून होिाऱ्या मांद अशा रडण्यात’ असा होतो. 
चवष्ट्ि धमोत्तरात (पृ. ७३) ‘रुचिते’ असे म्हटले आहे. मानसोल्लासात (पृ. १३१) ‘उच्छेदने रोदने’ असा चवचनयोग चदला आहे. ‘रुचदते’ 
याबद्दल चवष्ट्ि धमोत्तरात ‘रुचिते’ असा जो चवचनयोग चमळतो त्यावरून शाङ गयदेवाने चवचनयोग देताना ‘मन्दचवस्च्छन्नरुचिगोिरे’ असे 
साांचगतले असावे.] ॥ ४६७ ॥ 

इणत नता (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वाभाचवकी, नता, मन्दा, चवकृष्टा, चवकूचिता (४६५) व सोच्छ् वासा अशी सहा प्रकारिी नाचसका 
शाङ गयदेवाने साांचगतली आहे. 
 

नावाप्रमािे साथय असलेली (स्वाभाचवक अवस्थेतली) स्वाभाचवकी होय. ती आवगेरचहत अशी 
(असलेली) (तशा प्रकारच्या) भावाांत (योजावी). (४६६) 

ही स्वाभाचवकी होय. (१) 
 

वारांवार नाकप ड्या ज ळिारी व वगेळया होिारी नाचसक नता मानली आहे. ती उच्छ् वासाच्या 
अचभनयात व मन्द आचि खांचडत अशा रुचिचवषयात (योजावी). (४६७) 

ही नता होय. (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता नाणसकाप्रकारािें लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे. (४६५–४७०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मन्द्दा तु मन्द्दणनिःर्श्वासोच्छध वासा नासाणभिीयते । 
सा णिन्द्तौत्सुक्ययोिः शोके णनवेदे ि णविीयेत ॥ ४६८ ॥ 



 
अनुक्रमणिका 

इणत मन्द्दा (३) 
णवकृष्टात्यन्द्तमुत्लुल्लपुटा रोषार्ततभीणतषु । 
ऊध्वगर्श्वासे ि कतग्या घ्रात्ये भूणरसौरभे ॥ ४६९ ॥ 

इणत णवकृष्टा (४) 
णवकूणिता संकुणिता हास्येऽसूयाजुगुप्सयोिः । 

इणत णवकूणिता (५) 
आकृष्टर्श्वसना नासा सोच्छध वासा सौरभे भवेत् ॥ ४७० ॥ 
णनवेदाणदषु भावेषु दीघोच्छध वासकरेषु ि । 

इणत सोच्छध वासा (६) 
इणत षोढा नाणसका । 
इणत नासाप्रकरि् । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मांद चनःश्वास व उच्छ् वासय क्त नाचसका मांदा म्हटली आहे. ती सिता, औत्स क्य, शोक, चनवेद या 

(भावाांत) साांचगतली आहे. (४६८) 
ही मांदा होय. (३) 

 
अत्यांत चवकचसत नाकप ड्या असलेली चवकृष्टा होय. ती रोष, द ःख, भय याांत (तसेि) ऊध्वयश्वासात 

व प ष्ट्कळ स गांधी अशा द्रव्यािा वास घेण्यात योजावी. (४६९) 
ही चवकृष्टा होय. (४) 

 
सांक चित नाचसका चवकूचिता होय. ती हास्य, असूया व ज ग प्सा याांत (योजावी). 

ही चवकूचिता होय. (५) 
 

श्वास (आत) ओढून घेिारी नाचसका सोच्छ् वासा होय. (४७०) ती स गांधाच्या (अचभनयात) 
(तसेि) चनवेद इत्यादी दीघय उच्छ् वासकारक भावाांत (योजावी). 

ही सोच्छ् वासा होय. (६) 
ही सहा प्रकारिी नाचसका होय. 

नाचसका प्रकरि समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वस्थौ [स धाकरटीका–उच्छ् वास व चनःश्वास हे दोन्ही चमळून योजले जात असल्याने ‘स्वस्थौ’ व ‘िलौ’ असे चिविन वापरले आहे. 
प्रवृद्ध इत्यादींत एकेकही सांभवत असल्याने चिविन न योजता एकविन वापरले आहे.] िलौ प्रवृद्धश्च णनरस्तो-
ल्लाणसतावणप ॥ ४७१ ॥ 
णवमुक्तो णवत्स्मतिः र्श्वासिः स्खणलतिः प्रसृतस्तथा । 
एवमुच्छध वासणनिःर्श्वासौ नविा कोहलोणदतौ ॥ ४७२ ॥ 
समो भ्रान्द्तो णवलीनश्चान्द्दोणलतिः कत्म्पतोऽपरिः । 
स्तत्म्भतोच्छध वासणनर्श्वाससूत्कृताणन ि सीत्कृत् ॥ ४७३ ॥ 
एवं दशणवििः प्रोक्त्तो लक्ष्यजै्ञमारुतोऽपरैिः । 
स्वस्थावुच्छध वासणनिःर्श्वासंज्ञौ वाय ूस्वभावजौ ॥ ४७४ ॥ 
स्वस्थणक्रयासु कतग्यावुक्त्तौ णनिःशङ्कसूणरिा । 
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इणत स्वस्थौ (१) 
उष्ट्िौ दीघौ सशब्दौ ि तौ मुखेन कृतौ िलौ ॥ ४७५ ॥ 
कायावौत्सुक्यणनवेदशोकणिन्द्तात्स्वमौ मतौ । 

इणत िलौ (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वस्थ, िल, प्रवृद्ध, चनरस्त, उल्लचसत (४७१) चवम क्त, चवस्स्मत श्वास, स्खचलत तसेि प्रसृत असे 
नऊ प्रकारिे उच्छ् वास आचि चनःश्वास कोहलाने साांचगतले आहेत. (४७२) 
 

सम, भ्रान्त, चवलीन, आन्दोचलत, कां चपत, स्तांचभत, उच्छ् वास, चनःश्वास, सूत्कृत व सीत्कृत (४७३) 
असा दहा प्रकारिा वाय  द सऱ्या (आिायांनी) साांचगतला आहे. 
 

स्वाभाचवक उच्छ् वास व चनःश्वास नावािे वायू स्वस्थ होत. (४७४) ते स्वस्थव्यापारात योजाव े
(म्हिून) चनःशङ क सूरीने साांचगतले आहेत. 

हे स्वस्थ होत. (१) 
 

उष्ट्ि, दीघय व आवाजय क्त असे ते तोंडािारे चनघालेले िल होत. (४७५) हे औत्स क्य, चनवेद, शोक 
व सिता याांत योजाव ेम्हिून मानले आहेत. 

हे िल होत. (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता नाक व तोंड यांतून उत्पन्न होिाऱ्या वायुप्रकारािें लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे. 
(४७१–४८७). 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रवृद्धिः सन्द्सशब्देन वदनेन णवणनगगतिः ॥ ४७६ ॥ 
णनिःर्श्वासिः स्यात्प्रवृद्धाख्यिः क्षय्याध्याणदगोिरिः । 

इणत प्रवृद्धिः (३) 
सशब्दिः सन्द्सकृत्त्क्षप्तो णनरस्तिः कथ्यते मरुत् ॥ ४७७ ॥ 
दुिःखात्न्द्वते सरोगे ि श्रान्द्ते िैष णविीयते । 

इणत णनरस्तिः (४) 
णिरान्द्मन्द्दं णनपीतस्तु घ्रािेनोल्लाणसतो मरुत् ॥ ४७८ ॥ 
हृदे्य गन्द्िे णविात्यिः संणदग्िे ि णविक्षिैिः । 

इत्युल्लाणसतिः (५) 
संयम्य सुणिरं मुक्त्तो णवमुक्त्तिः कथ्यतेऽणनलिः ॥ ४७९ ॥ 
योगे ध्याने ि स प्रोक्त्तिः प्रािायामे ि सूणरणभिः । 

इणत णवमुक्त्तिः (६) 
णित्तस्यान्द्यपरत्वेन यिः प्रयत्नेन वतगते ॥ ४८० ॥ 
स णवत्स्मतो णवस्मये स्याददु्भते िाथगणिन्द्तने । 

इणत णवत्स्मतिः (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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जोरात वाढलेला (व) आवाजय क्त असा तोंडातून बाहेर पडिारा (४७६) चनःश्वास प्रवृद्ध नावािा 
होय. तो ियरोग इत्यादींत चदसून येतो. 

हा प्रवृद्ध होय. (३) 
 

आवाजय क्त असा एकदाि बाहेर टाकला गेलेला वारा चनरस्त म्हटला आहे. (४७७) तो द ःखय क्त 
अवस्थेत, रोगी स्स्थतीत व दमलेल्या अवस्थेत साांचगतला आहे. 

हा चनरस्त होय. (४) 
 
दीघयकाळ मांदपिे नाकातून आत घेतलेला वारा उल्लाचसत होय. (४७८) तज्ज्ञाांनी तो मनोहर स गांध 

व सांचदग्ध चवषय याांत योजावा. 
हा उल्लाचसत होय. (५) 

 
प ष्ट्कळ वळे सांयमन करून सोडलेला वारा चवम क्त म्हटला आहे. (४७९) तो चविानाांनी योग, ध्यान 

व प्रािायाम याांत साांचगतला आहे. 
हा चवम क्त होय. (६) 

 
मन अन्यत्र ग ांतल्याने जो प्रयत्नाने िालू राहतो (४८०) तो चवस्स्मत होय. तो चवस्मय, अद भ त चवषय 

व चवषयचिन्तन याांत योजावा. 
हा चवस्स्मत होय (७) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
महववाद् दुिःखणनष्ट्क्रान्द्तिः कणथतिः स्खणलतोऽणनलिः ॥ ४८१ ॥ 
स्याद्दशम्या ंदशाया ंस ्यािौ प्रस्खणलतेषु ि 

इणत स्खणलतिः (८) 
प्रसुप्ते प्रसृतो दीघगिः सशब्दो णनगगतो मुखात् ॥ ४८२ ॥ 

इणत प्रसृतिः (९) 
इणत नवणविोऽणनलिः । 

 
समोऽत्र स्वस्थपयायो भ्रान्द्तोऽन्द्तभ्रगमिान्द्मरुत् । 
अन्द्ये त्वन्द्वथगनामानस्तत्र सूत्कृतसीत्कृते ॥ ४८३ ॥ 
 
शब्दानुकरिे वक्त्रत्याज्यग्राहे्यऽणनले क्रमात् । 
समिः स्वाभाणवको भ्रान्द्तिः प्रथमे णप्रयसर्ङ्मे ॥ ४८४ ॥ 
 
णवलीनो मूर्तछते शैलारोहे त्वान्द्दोणलतो मतिः । 
कत्म्पतिः सुरते शस्त्रमोक्षादौ स्तत्म्भतो भवेत् ॥ ४८५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मोठ्या स्वरूपाम ळे कष्टाने बाहेर पडिारा वाय  स्खचलत म्हटला आहे. (४८१) तो रोगात दहाव्या 

दशते व अडखळण्यात योजावा. 
हा स्खचलत होय. (८) 
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आवाजय क्त असा तोंडातून बाहेर पडिारा दीघय श्वास प्रसृत होय. तो गाढ झोपेत (योजावा). 
(४८२) 

हा नऊ प्रकारिा (श्वास–) वायू होय. 
 

यात (मतान्तराने साांचगतलेल्या दहा वायूांमध्ये) सम हा स्वस्थ यािा पयाय होय. आतल्या बाजूला 
चर्फरण्याम ळे तो वारा भ्रान्त होय. बाकीिे नावाप्रमािे साथय होत. त्याांतील सूत्कार व सीत्कार हे (४८३) 
क्रमाने तोंडातून बाहेर सोडायिे व आत घ्यायिे असे त्या शब्दाांच्या अन करिाने (चनष्ट्पन्न होिारे) वारे होत. 
(म्हिजे सू असा आवाज होिारा सूत्कार हा तोंडातून वारा बाहेर जाताना व सी असा आवाज होिारा 
सीत्कार तोंडातून वारा आता घेताना असा अथय.) सम स्वाभाचवक अवस्थेत, भ्राांत चप्रयकराशी होिाऱ्या 
पचहल्या सांयोगात, (४८४) चवलीन मूछेत, आचि आांदोचलत पवयतावर आरोहि करण्यात मानला आहे. 
कां चपत स रतात (म्हिजे सांभोगात) व स्तांचभत शस्त्र सोडिे इत्यादींत योजावा. (४८५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उच्छध वासिः कुसुमाघ्रािे णनिःर्श्वासोऽनुशयाणदषु । 
सूत्कृतं वेदनादौ स्याच्छीते क्लेशे तु सीत्कृत् ॥ ४८६ ॥ 
नरवक्षते मृगाक्षीिा ंणनदगयािरिवगिे । 
णवणनयोगान्द्तराण्यत्र बुध्यता ंलोकतो बुििः ॥ ४८७ ॥ 

इणत मतान्द्तरेि दशिा र्श्वसनिः । 
इत्यणनलप्रकरि् । 

णववर्तततिः कत्म्पतश्च णवसृष्टो णवणनगूणहतिः। 
संदष्टकिः समुद्गशे्चत्यिरिः षड् णविो मतिः ॥ ४८८ ॥ 
अन्द्येऽन्द्यानूिुरुद् वृत्तणवकास्यायतरेणितान् । 
ओियोिः संपुटत्स्तयगक्संकोिेन णववर्तततिः ॥ ४८९ ॥ 
अवज्ञावेदनासूयाहास्याणदषु णविीयते । 

इणत णववर्तततिः (१) 
्यथाया ंकत्म्पतोऽन्द्वथो भीतौ शीते जपे रुणज ॥ ४९० ॥ 

इणत कत्म्पतिः (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
उच्छ् वास र्फ लाांिा वास घेण्यात, चनःश्वास पिात्ताप इत्यादींत, सूत्कृत वदेना इत्यादींत व सीत्कृत थांडी व 
पीडा याांत (योजायिे) असते; (४८६) (तसेि सीत्कृत) मृगनयना (रमिींच्या) बाबतीत (चप्रयकराकडून 
केल्या जािाऱ्या) नखितात व चनदययपिे (चप्रयकराकडून) अधरोष् िावला जािे याांत (योजायिे) असते. 
यात इतर चवचनयोग चविानाांनी लोकव्यवहारामधून जािनू घ्याव.े (४८७) 

हे मतान्तराने दहा प्रकारिे श्वसन होय. 
अचनलप्रकरि समाप्त. 

 
चववर्ततत, कां चपत, चवसृष्ट, चवचनगूचहत, सांदष्टक व सम द्ग असा सहा प्रकारिा अधर (म्हिजे 

खालिा ओठ) मानला आहे. (४८८) द सऱ्या (आिायांनी) उद वृत्त, चवकासी, आयत व रेचित असे इतर 
िार साांचगतले आहेत. 
 



 
अनुक्रमणिका 

चतरका सांकोि केल्याने ओठाांिा होिारा सांप ट चववर्ततत होय. (४८९) तो अवज्ञा, वदेना, असूया व 
हास्य इत्यादींत योजला जातो. 

हा चववर्ततत होय. (१) 
 

कां चपत नावाप्रमािे साथय असिारा (म्हिजे कां पय क्त असिारा) होय. तो व्यथा, भीचत, थांडी, जप व 
रोग याांत (योजावा). (४९०) 

हा कां चपत होय (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता अिरोिाच्या प्रकारािें लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे. (४८८ ते ४९६–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवसृष्टिः स्याणद्वणनष्ट्क्रान्द्तो रञ्जनेऽलक्त्तकाणदना । 
स्त्रीिा ं णवलासे [चबब्बोकािे लिि नाट्यशास्त्रात प ढीलप्रमािे चदले आहे– “(वस्त्र, अलांकार) इत्यादी इष्ट वस्तू प्राप्त झाल्या 
असता, अचभमान व गवय याांतून उत्पन्न झालेला अनादरचनष्ट्पन्न असा चियाांिा चवकार चबब्बोक म्हिून जािावा.” [ना. शा. (बडोदा) भा. 
३, पृ. १६१] णबब्बोके शार्तर्ङ्देवेन कीर्तततिः ॥ ४९१ ॥ 

इणत णवसृष्टिः (३) 
मुखान्द्तर्तनणहतिः प्रािसाध्येऽथे णवणनगूणहतिः । 
रोषेष्ट्यगयोश्च नारीिा ंबलाच्चमु्बणत वल्लभे ॥ ४९२ ॥ 

इणत णवणनगूणहतिः (४) 
संदष्टकोऽिरो दन्द्तैदगष्टिः क्रोिे णविीयते । 

इणत संदष्टकिः (५) 
समुद्गस्तु भवेदोिसपुंटो दिदुन्नणत् ॥ ४९३ ॥ 
स्यात्लूत्कारेऽनुकम्पाया ंिुम्बने िाणभनन्द्दने । 

इणत समुद्गिः (६) 
आस्योत्त्क्षप्ततयोद् वृतिः [सोमेश्वराने म क ल, कूचित, उद वृत्त, रेचित, कां चपत, आयत, सांदष्ट, चवकासी, प्रसाचरत व चनगूचहत 
असे ओठाांिे दहा प्रकार साांचगतले आहेत. लिि देताना ‘उद वृत्त’ याऐवजी ‘उद्धत’ हे नाव चदले आहे. ‘नाकाला लागलेला पीचडत अधर 
उद्धत (उद वृत्त?) होय’ असे लिि चदले आहे [मानसोल्लास (बडोदा) भा. ३, पृ. १३२–१३३]. जायसेनापतीने ‘वृत्त’ हे नाव चदले आहे. 
त्यािे लिि प ढीलप्रमािे साांचगतले आहे– “जेव्हा म क चलत (म्हिजे चमटलेले ओठ) नाकाजवळ नेलेले असतात तेव्हा तो वृत्त म्हटला 
आहे. तो अवज्ञा व पचरहास याांत (योजावा).” [नृत्तरत्नावली पृ. २७] सोऽवज्ञापणरहासयोिः ॥ ४९४ ॥ 

इत्युद् वृत्तिः (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प ढे काढलेला चवसृष्ट होय. अळता इत्यादीने रांगविे, चियाांिा चवलास (व) चबब्बोक याांत 
शाङ गयदेवाने तो साांचगतला आहे. (४९१) 

हा चवसृष्ट होय. (३) 
 

तोंडाच्या आत ठेवलेला चवचनगूचहत होय. तो प्रािसाध्य चवषयात (म्हिजे प्रयाससाध्य गोष्टीत), 
चियाांच्या रोषात व ईष्ट्येत आचि चप्रयकर बळजबरीने ि ांबन घेत असता (योजावा). (४९२) 

हा चवचनगचूहत होय. (४) 
 

दाताांनी िावलेला अधर सांदष्टक होय. तो क्रोधात योजला जातो. 
हा सांदष्टक होय (५) 
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उांि केलेला ओठाांिा सांप ट (म्हिजे िांब)ू सम द्ग होय. (४९३) तो रू्फत्कार (म्हिजे र्फ ां किे), 
अन कां पा, ि ांबन व अचभनांदन याांत (योजावा). 

हा सम द्ग होय. (६) 
 

तोंड (चमटलेले ओठ) वर उांि केल्याने (वर वळलेला) तो उद वृत्त होय. तो अवज्ञा व पचरहास याांत 
(योजावा). (४९४) 

हा उद वृत्त होय. (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ईषद् दृश्योध्वगदशनो णवकासी स त्स्मते स्मृतिः । 
इणत णवकासी (८) 

स सािगमुत्तरोिेन ततिः स्यादायतिः त्स्मते ॥ ४९५ ॥ 
इत्यायतिः (९) 

पयगन्द्तवलनादुक्त्तो णवलासे रेणितोऽिरिः । 
इणत रेणितिः (१०) 
इणत दशणविोऽिरिः । 
इत्यिरप्रकरि् । 

दन्द्तकमाणि वक्ष्यामो दन्द्तलक्षिणसद्धये ॥ ४९६ ॥ 
कुट्टनं खण् डनं णछनं्न िुणक्कतं ग्रहिं सम् । 
दष्टं णनष्ट्कषगिं िेणत दन्द्तकमाष्टकं णवदुिः ॥ ४९७ ॥ 
संघषगिं कुट्टनं स्याच्छीतरुग्भीजरासु तत् । 

इणत कुट्टन् (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वरिे दात ज्यात सकचित चदसतात तो चवकासी होय. तो स्स्मतात साांचगतला 
हा चवकासी होय (८) 

 
तो (असा) वरच्या ओठासह (योजला असता) आयत होय. तो स्स्मतात (साांचगतला आहे). (४९५) 

हा आयत होय. (९) 
 

टोकाला वळलेला असता तो रेचित अधर म्हटला आहे. तो चवलासात (योजावा). (४९६–) 
हा रेचित होय. (१०) 

हा दहा प्रकारिा अधरोष् होय. 
अधरप्रकरि समाप्त. 

 
दाताांिे लिि चसद्ध होण्यासाठी दाताांिी कमे साांगतो. (४९६) 

 
क ट्न, खांडन, चछन्न, ि चक्कत, ग्रहि, सम, दष्ट व चनष्ट्कषयि अशी दाताांिी आठ कमे (चविान) 

जाितात. (४९७) 
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(दात एकमेकाांवर) घासिे (आपटिे?) क ट्न होय. ते थांडी, रोग, भीचत व म्हातारपि याांमध्ये 
(योजाव)े. 

हे क ट्न होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. दंतकमािे लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे– (४९६ ते ५०२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

खण्डनं तु मुहुदगन्द्तिेणविेषिं मत् ॥ ४९८ ॥ 
जपाध्ययनसंलापभक्षिेषु भवेणदद् । 

इणत खण्डन् (२) 
णछनं्न स्याग्दाढसंिेषो रोदने भीणतशीतयोिः ॥ ४९९ ॥ 
्यािौ ि वीणटकाच्छेद्यायामाणदषु कीर्ततत् । 

इणत त्च्छन्न् (३) 
दन्द्तप्क्त्योिः त्स्थणतदूगरे िुणक्कतं जृम्भिाणदषु ॥ ५०० ॥ 

इणत िुणक्कत् (४) 
तृिस्य िाङ गुलैदगन्द्ते [अड यार आवृत्तीत (पृ. १७१) ‘िाङ ग लैदयन्तधारिां’ असा पाठ घेतलेला आहे. त्यातील ‘अङ ग लैः’ या 
तृतीया चवभक्तीिा अन्वय अथयदृष््ट या बरोबर ज ळत नाही. आनन्दाश्रम आवतृ्तीत (पृ. ७०८) ‘िाङ ग लैदयन्ते धारिां’ असा पाठ घेतला आहे 
तो स्वीकारून भाषाांतर केले आहे. ‘दातीं तृि धरून शरि येिे’ असा वाक्प्रिार मराठीत रूढ आहेि. मानसोल्लासात (प.ृ १३४) ‘ग्रहिा’ 
ऐवजी ‘धारि’ हे नाव असून त्यािा चवचनयोग ‘भयाने बोट िाविे आचि गवत इत्यादी िाविे याांत’ असा चदला आहे. नृत्तरत्नावलीत (प.ृ 
३०) ‘ग्रहिा’ िा चवचनयोग ‘य द्धात भीतीने बोट, गवत इत्यादी (दाताांत) घेिे यात’ असा चदला आहे. तो मानसोल्लासात चदल्याप्रमािेि 
आहे.] िारिं ग्रहिं भये । 

इणत ग्रहि् (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दात वारांवार एकमेकाजवळ आििे व वगेळे करिे खांडन मानले आहे. (४९८) हे जप, अध्ययन, 
सांलाप (म्हिजे सांभाषि) व खािे याांत (योजाव)े. 

हे खण्डन होय. (२) 
 

दात परस्पराांशी घट् ज ळले असता ते चछन्न होय. ते रडिे, भय, थांडी, (४९९) व्याचध, चवडा तोडिे 
व व्यायाम इत्यादींत साांचगतले आहे. 

हे चछन्न होय. (३) 
 

दोन्ही दांतपांक्ती परस्पराांपासून चवलग झालेल्या असता ते ि चक्कत होय. ते जाांभई इत्यादींत 
(योजाव)े. (५००) 

हे ि चक्कत होय. (४) 
 

बोटाांनी गवत दातात धरिे ग्रहि होय. ते भयात (योजाव)े. 
हे ग्रहि होय. (५) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ककणिच््लेषिः समं तच्च स्वभाणवणभनये मत् ॥ ५०१ ॥ 

इणत सम् (६) 
अिरे दंशनं दन्द्तैदगष्टं क्रोिेऽणभिीयते । 
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इणत दष्ट् (७) 
णनष्टषगिं तु णनष्ट्कासिः कायं [चनष्ट्कषयि म्हिजे दात बाहेर काढिे अथात दात चविकिे. ‘माकडाच्या रडण्याच्या (सकवा 
ओरडण्याच्या) अचभनयात’ असा त्यािा चवचनयोग नृत्तरत्नावलीत (पृ. ३०) चदला आहे. मानसोल्लासात (पृ. १३४) त्यािा चवचनयोग 
‘लहान वस्त  उिलिे, दांतधावन (म्हिजे दात घासिे) व माकड अडविे याांत ते (दात) योजावे’ असा साांचगतला आहे. ‘मकय टरोदने’ 
याएवजी ‘मकय टरोधने’ असा शब्द मानसोल्लासात चदलेला आहे.] मकग टरोदने ॥ ५०२ ॥ 

इणत णनष्ट्कषगि् (८) 
इत्यष्टौ दन्द्तकमाणि । 
इणत दन्द्तकमगप्रकरि् । 

ऋज्वी सृक्कानुगा वक्रोन्नता लोलावलेणहना । 
णजहे्वणत षणििा तत्र प्रसृतास्ये प्रसाणरता ॥ ५०३ ॥ 
ऋज्वी श्रमे णपपासाया ंर्श्वापदाना ंप्रयुज्यते । 

इणत ऋज्वी (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दात (परस्पराांशी) सकचित ज ळलेले असता ते सम. होय ते स्वाभाचवक अचभनयात मानले आहे. 
(५०१) 

हे सम होय. (६) 
 

दाताांनी अधरोष् िाविे दष्ट होय. ते क्रोधात साांचगतले आहे. 
हे दष्ट होय. (७) 

 
दात बाहेर काढिे चनष्ट्कषयि होय. ते माकडाच्या रडण्यात (ओरडण्यात?) योजाव.े (५०२) 

हे चनष्ट्कषयि होय. (८) 
ही आठ दांतकमे होत. 
दांतप्रकरि समाप्त. 

 
ऋज्वी, सृक्कान गा, वक्रा, उन्नता, लोला व अवलेचहनी अशी सहा प्रकारिी जीभ होय. त्याांतील 

पसरलेल्या तोंडातील पसरलेली (५०३) ऋज्वी (म्हिजे (सरळ) होय. ती श्रम व श्वापदाांिी तहान याांत 
योचजली जाते. 

ही ऋज्वी होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सृक्कानुगा लीढसृक्का प्रकोपस्वादुभक्षयोिः ॥ ५०४ ॥ 
इणत सृक्कानुगा (२) 

्यात्तास्यस्थोन्नताग्रा ि वक्रा नृहणररूपिे । 
इणत वक्रा (३) 

्यात्तास्यस्थोन्नतान्द्वथा जृम्भास्यान्द्तस्थवीक्षयोिः ॥ ५०५ ॥ 
इत्युन्नता (४) 

्यात्त ेवक्ते्र िला लोला वेतालाणभनये भवेत् । 
इणत लोला (५) 

दन्द्तोिं णलहती णजह्वा लेणहनी संमता मुनेिः ॥ ५०६ ॥ 
इणत लेणहनी (६) 
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इणत षोढा णजह्वा । 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तोंडािा कोपरा िाटिारी ती सृक्कान गा होय. ती तीव्र क्रोध व गोड (पदाथय) खािे याांत (योजावी). 
(५०४) 

ही सृक्कान गा होय. (२) 
पसरलेल्या तोंडातील, टोक वर उिललेली वक्रा होय. ती नरससहाच्या अचभनयात (योजावी) 

ही वक्रा होय. (३) 
 

पसरलेल्या तोडातील वर उिललेली नावाप्रमािे साथय असिारी उन्नता होय. ती जाांभई व 
पसरलेल्या तोंडात असलेल्यािे चनरीिि यात (योजावी) (५०५) 

ही उन्नता होय (४) 
 

पसरलेल्या तोंडातील िांिल (जीभ) लोला होय. ती वतेाळाच्या अचभनयात योजावी. 
ही लोला होय. (५) 

 
दात व ओठ िाटिारी जीभ लेचहनी म्हिनू भरतम नींना मान्य आहे. (५०६) 

ही लेचहनी होय. (६) 
ही सहा प्रकारिी जीभ होय. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इणत णजह्वा प्रकरि् । 

णजह्वोिन्द्तणक्रयया णिबुकं लक्ष्यते ततिः । 
उक्त्तप्राय ंसुखाथं तु वक्ष्ये लक्ष्यानुसारतिः ॥ ५०७ ॥ 
्यादीिं र्श्वणसतं वकं्र संहतं िलसंहत् । 
स्लुणरतं वणलतं लोलमेवं णिबुकमष्टिा ॥ ५०८ ॥ 
्यादीिं दूरणनष्ट्क्रान्द्तं जृम्भालस्याणदषु स्मृत् । 

इणत ्यादीिग् (१) 
एकाङ गुलमििःस्त्रस्तं र्श्वणसतं वीक्षिेऽदु्भते ॥ ५०९ ॥ 

इणत र्श्वणसत् (२) 
वकं्र णतयग् नतं तत्त ुग्रहावशेे णविीयते । 

इणत वक्र् (३) 
णनश्चलं मीणलतमुखं मौने संहतणमष्ट्यते ॥ ५१० ॥ 

इणत संहत् (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

चजह्वाप्रकरि समाप्त. 
जीभ, ओठ व दात याांच्या वापरावरून हन वटी चनदर्तशत होते. म्हिनू ती जवळ जवळ साांचगतली 

गेलीि आहे. पि सहजपिे कळण्यासाठी लक्ष्यान सार साांगतो. (५०७) 
 

व्यादीिय, श्वचसत, वक्र, सांहत, िलसांहत, स्र्फ चरत, वचलत व लोल अशी आठ प्रकारिी हन वटी 
आहे. (५०८) 
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दूरवर बाहेर आलेली व्यादीिय होय. ती जाांभई, आळस इत्यादींत साांचगतली आहे. 
ही व्यादीिय होय. (१) 

 
एक अांग ळ (म्हिजे पाऊि इांि) खाली ओघळलेली श्वचसत होय. ती अद भ त (गोष्ट) पहाण्यात 

(योजावी). (५०९) 
ही श्वचसत होय. (२) 

चतरकी वाकलेली वक्र होय. ती चपशाि इत्यादींनी झपाटण्यात साांचगतली आहे. 
ही वक्र होय. (३) 

 
तोंड चमटले असता चनिल असिारी ती सहांत मानली आहे. ती मौनामध्ये (साांचगतली आहे) 

(५१०) 
ही सांहत होय. (४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. आता हनुवटीच्या प्रकारािें व वदनप्रकारािें लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे. (५०७ ते ५१६, 

५१७–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

संलग्नोिं िलं नारीवल्गने [सोमेश्वराने िलसांहत हन वटीच्या चवचनयोगात ‘स्त्रीभोग, कवल (म्हिजे घास) व वृद्धािे चवडा 
िघळिे याांत ती योजावी,’ असे म्हटले आहे. हा चवचनयोग सम चित आहे.[मानसोल्लास भा. ३, पृ. १३४] िलसंहत् । 

इणत िलसंहत् (५) 
कत्म्पतं स्लुणरतं प्राहुभीते शीतज्वरे तथा ॥ ५११ ॥ 

इणत स्लुणरत् (६) 
िणलतं णिष्टणवणिष्टं [सोमेश्वराने प्रिला हन वटीिा चवचनयोग ‘कोप, जल्प (म्हिजे बडबड) व कानािी पाळ इत्यादी िाविे 
याांत ती योजावी,’ असा चदला आहे. (प.ृ १३४)] वाक्स्तम्भे क्षोभकोपयोिः । 

इणत िणलत् (७) 
रोमन्द्थे केवलावते [लोल हन वटीच्या चवचनयोगात शाङ गयदेवाने ‘केवलावते’ (म्हिजे केवलावतय यात) असे म्हटले आहे. अड यार 
व आनन्दाश्रम या दोन्ही आवतृ्तींत हाि पाठ आहे. स धारकटीकेतही ‘केवलावते’ असे म्हटले आहे. या पाठाने योग्य अथयबोध होत नाही. 
सोमेश्वराने लोल हन वटीिा चवचनयोग प ढीलप्रमािे चदला आहे – (पृ. १३४) ‘रोम(न्थे) कवलावृत्तौ गण्डूषे ि प्रय ज्यते ।’ म्हिजे ‘ती 
रवांथ, घासािी आवृचत्त व िूळ (भरिे) याांत योचजली जाते.’ नृत्तरत्नावलीत (प.ृ २९) ‘रोमन्थे ग्रासलोलने’ असे म्हटले आहे. 
‘ग्रासलोलन’ म्हिजे घास घोळिे. सोमेश्वराने व जायसेनापतीने जो चवचनयोग चदला आहे, त्यावरून ‘केवलावते’ याऐवजी ‘कवलावते’ 
सकवा ‘कवलावृत्तौ’ असा पाठ असिेि योग्य आहे.] लोलं णतयगग्गतागत् ॥ ५१२ ॥ 

इणत लोलम (८) 
इत्यष्टणविं णिबुक् । 
इणत णिबुकप्रकरि् । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ओठ ज ळलेली व िांिल असिारी िलसांहत होय. ती स्त्रीच्या खाण्यात (योजावी). 

(स धाकरटीकेन सार ‘स्त्रीि ांबनात’ योजावी.) 
ही िलसांहत होय. (५) 

 
कां पय क्त (हन वटीला) स्र्फ चरत म्हितात. ती भय तसेि थांडीताप याांत (योजावी). (५११) 

ही स्र्फ चरत होय. (६) 
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(तोंड) चमटलेले व उघडलेले असे असता ती िचलत होय. ती वािीिी जडता, िोभ व कोप याांत 
(योजावी). 

ही िचलत होय. (७) 
 

चतरकी हलिारी ती लोल होय. ती रवांथ व केवलावतय (?) याांत (योजावी). (५१२) 
ही लोल होय. (८) 

ही आठ प्रकारिी हन वटी होय. 
चिब क (म्हिजे हन वटी) प्रकरि समाप्त. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
्याभुग्नं भुग्नमुद्वाणह णविुतं णववृतं तथा । 
णवणनवृत्तणमणत प्राज्ञािः षड् णविं वदनं जगुिः ॥ ५१३ ॥ 
ककणिदायाणमवक्तं्र ि ्याभुग्नं मुखमुच्यते । 
णनवेदौत्सुक्यणिन्द्तादौ तदुक्त्त ंपूवगसूणरणभिः ॥ ५१४ ॥ 

इणत ्याभुग्न् (१) 
अिोमुखं तु भुग्नं तल्लजाया ंप्रकृतौ यतेिः । 

इणत भुग्न् (२) 
लीलासूत्त्क्षप्तमुद्वाणह गवानादरतो गतौ ॥ ५१५ ॥ 

इत्युद्वाणह (३) 
वारिे नैवणमत्युक्त्तौ णविुतं णतयगगायत् । 

इणत णविुत् (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

व्याभ ग्न, भ ग्न, उिाचह, चवध त, चववृत तसेि चवचनवृत्त असे सहा प्रकारिे तोंड चविानाांनी साांचगतले 
आहे. (५१३) सकचित चवस्तृत म ख असलेले तोंड व्याभ ग्न म्हटले आहे. ते चनवेद, औत्स क्य, सिता इत्यादींत 
पूवाियांनी साांचगतले आहे. (५१४) 

हे व्याभ ग्न होय. (१) 
 

खाली वळलेले भ ग्न होय. ते लज्जा व यतीच्या स्वाभाचवक स्स्थतीत (योजाव)े. 
हे भ ग्न होय. (२) 

 
वर उिललेले उिाचह होय. ते लीलाांमध्ये व गवाम ळे अनादरय क्त गतीत (योजाव)े. (५१५) 

हे उिाचह होय. (३) 
 

चतरके चवस्तारलेले चवध त होय. ते चनवारि करताना ‘असे नाही’ हे म्हिण्यात योजाव.े (५१५) 
हे चवध त होय. (४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
णवणिष्टौिं तु णववृतं हास्यशोकभयाणदषु ॥ ५१६ ॥ 

इणत णववृत् (५) 
णवणनवृत्त ंपरावृत्त ंरोषेष्ट्यासूणयतेषु तत् । 

इणत णवणनवृत्त् (६) 
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इणत षोढा वदन् । 
इणत वदनप्रकरि् । 

इणत द्वादश णशरोगतान्द्युपार्ङ्ाणन । 
उत्त्क्षप्ता पणततोत्त्क्षप्तपणततान्द्तगगता तथा ॥ ५१७ ॥ 
बणहगगता णमथोयुक्ता णवयुक्ताङ गुणलसर्ङ्ता । 
पात्ष्ट्िगणरत्यष्टिा पादिारीस्थानेषु द्दश्यते ॥ ५१८ ॥ 
गुल्लावङ गुिसणंिष्टावन्द्तयातौ बणहमुगखौ । 
णमथोयुक्तौ णवयुक्त्तौ ि पञ्चिा स्थानकाणदषु ॥ ५१९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ओठ न ज ळलेले (म्हिजे उघडलेले) चववृत होय. ते हास्य, शोक, भय इत्यादींत (योजाव)े. 

(५१६) 
हे चववृत होय. (५) 

 
मागे वळलेले चवचनवृत्त होय. ते रोष, ईष्ट्या व असूया याांत (योजाव)े. (५१७–) 

हे चवचनवृत्त होय. (६) 
हे सहा प्रकारिे तोंड होय. वदन प्रकरि समाप्त. 

ही मस्तकचवषयक बारा उपाांगे होत. 
 

उस्त्िप्ता (म्हिजे वर उिलेली), पचतता (म्हिजे खाली आिलेली), उस्त्िप्तपचतता (म्हिजे वर 
उिलून खाली आिलेली), अन्तगयत (म्हिजे आतल्या बाजूला घेतलेली), तसेि (५१७) बचहगयता (म्हिजे 
बाहेरच्या बाजूला घेतलेली), चमथोय क्ता (म्हिजे एकमेकाशी ज ळलेली), चवय क्ता (म्हिजे वगेळी 
केलेली) व अांग चलसांगता (म्हिजे बोटाशी लागलेली) अशी आठ प्रकारिी टाि पाद, िारी व स्थान याांत 
चदसून येते. (५१८) 
 

अांगठ्याशी लागलेले, आतल्या बाजूला घेतले गेलेले, बाहेरच्या बाजूला वळलेले, एकमेकाशी 
जोडले गेलेले व वगेळे असलेले असे पाि प्रकारिे घोटे स्थान इत्यादींत (चदसून येतात.) (५१९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क.आता टािािें प्रकार सागंत आहे–(५१७–५१८) 
क.आता घोट्यािें प्रकार सागंत आहे–(५१९) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
संयुता णवयुता वक्रा वणलतािः पणततास्तथा । 
कुञ्चन्द्मूलािः करेऽङ गुल्यिः प्रसृताशे्चणत सप्तिा ॥ ५२० ॥ 
एते पाष्ट्ण्याणदभेदािः स्युिः संज्ञाणवज्ञातलक्षिािः । 

इणत पात्ष्ट्िगगुल्लकराङ गुणलभेदािः । 
अििःणक्षप्तास्तथोत्त्क्षप्तािः कुणञ्चताश्च प्रसाणरतािः ॥ ५२१ ॥ 
संलग्नाशे्चणत िरिाङ गुलयिः पञ्चिा मतािः । 
मुहुिः पातादििःणक्षप्ता णबब्बोके णकलणकणञ्चते ॥ ५२२ ॥ 
उत्त्क्षप्ता मुहुरुत्के्षपान्नवोढायास्त्रपाभरे । 
संकोिात्कुणञ्चतािः शीतमूछात्रासग्रहार्तदते ॥ ५२३ ॥ 
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प्रसाणरता ऋजुस्तब्िा स्तम्भे स्वापेऽर्ङ्मोटने । 
अङ गुिस्याप्यमी भेदा ज्ञात्या नृत्तकोणवदैिः ॥ ५२४ ॥ 
स्वाङ गुिासु णमथोलग्नािः संलग्ना घषगिे मतािः । 

इणत िरिाङ गुणलभेदािः । 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सांय त (म्हिजे ज ळलेली), चवय त (म्हिजे न ज ळलेली), वक्र (म्हिजे वाकडी), वचलत (म्हिजे 
वळलेली), पचतत (म्हिजे खाली केलेली), तसेि क ां िन्मूल (म्हिजे म ळाशी आक ां चित केलेली) व प्रसतृ 
(म्हिजे पसरलेली) अशी सात प्रकारिी बोटे हाताच्या बाबतीत (चदसून येतात). (५२०) हे नावावरूनि 
ज्याांिे लिि कळून येते असे टािा इत्यादींिे प्रकार होत. 

हे टािा, घोटे व हातािी बोटे याांिे प्रकार होत. 
 

अधःचिप्त, तसेि उस्त्िप्त, क ां चित, प्रसाचरत, (५२१) व सांलग्न असे पायाच्या बोटाांिे पाि प्रकार 
मानले आहेत. 
 

वारांवार खाली केली गेलेली अधःचिप्त होत. ती चबब्बोक व चकलसकचित याांत (योजावी) (५२२) 
 

वारांवार वर केली गेल्याने ती उस्त्िप्त होत. ती नवपचरिीतेच्या आत्यांचतक लजे्जमध्ये (योजावी). 
सांक चित केल्याने ती क ां चित होत. ती थांडी, मूछा, भय व ग्रहपीडा याांत (योजावी). (५२३) सरळ व स्स्थर 
असिारी प्रसाचरत होत. ती (शरीर) ताठ होिे, गाढ झोप व अांग मोडिे याांत (योजावी). हे (िार) प्रकार 
अांगठ्याच्याही बाबतीत नृत्तजािकराांनी जािाव.े (५२४) आपापल्या अांगठ्याशी परस्पर ज ळलेली सांलग्न 
होत. ती घषयिात मानली आहेत. (५२५–) 

हे पायाच्या बोटाांिे प्रकार होत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क.आता हाताचं्या बोटािें प्रकार सागंत आहे–(५२०) 
क.आता पायाचं्या बोटािें प्रकार सागंत आहे–(५२१ ते ५२४, ५२५–) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पणततागं्र िोद् िृतागं्र भूणमलग्नमथोद् िृत् ॥ ५२५ ॥ 
कुञ्चन्द्मध्य ंणतरश्चीनणमणत षोढा तलं णवदुिः । 

इणत करिगताणन पञ्चार्ङ्ाणन । 
 
इणत पात्ष्ट्िगगुल्लाङ गुणलतलाणन करििोपार्ङ्ाणन । 
णववृिोणत मनोवृकत्त मुखरागो रसात्त्मका् ॥ ५२६ ॥ 
 
अतो रसोपयोणगत्वान्द्मुखरागोऽणभिीयते । 
स्वाभाणवकिः प्रसन्नश्च रक्त्तश्यामोऽपरस्तथा ॥ ५२७ ॥ 
 
ितुिा मुखरागोऽत्रान्द्वथगिः स्वाभाणवको मतिः । 
अनाणवष्टेषु भावेषु सुिीणभिः स णविीयते ॥ ५२८ ॥ 

इणत स्वाभाणवकिः (१) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
अग्रभाग खाली असलेला, अग्रभाग वर उिललेला, जचमनीला लागलेला, वर उिललेला, 

मध्यभाग आक ां चित असिारा आचि चतरका योजलेला असा सहा प्रकारिा (पायािा) तळवा जाितात. 
(५२५, ५२६) 

ही करिसांबद्ध पाि उपाङ गे होत. 
टाि–घोटा–बोटे–तळवा अशी हात व पाय याांिी उपाङ गे समाप्त. 

 
रसस्वरूपािा मनािा व्यापार म खराग (म्हिजे िेहऱ्यावरील काांचत सकवा रांग) प्रकट करतो. 

(५२६) म्हिून रसाला उपयोगी असल्याने म खराग (आता) साांगतो. स्वाभाचवक, प्रसन्न, रक्त तसेि 
आिखी एक श्याम (५२७) असा िार प्रकारिा म खराग होय. याांतील स्वाभाचवक हा नावाप्रमािे (स्वभावतः 
चदसून येिारा) मानला आहे. तो चविानाांनी आवशेरचहत भावाांत साांचगतला आहे. (५२८) 

हा स्वाभाचवक होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता उदे्दशात साणंगतलेल्या क्रमानुसार मुखरागािे लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे– 
नाट्यातील मुखरागाच्या उपयोगाच्या द्वारे नृत्तातही त्यािा उपयोग दाखवीत आहे. ‘रसस्वरूपािा 
मनो्यापार प्रकट करतो.’ रसस्वरूपािा म्हिजे शंृगार इत्यादी रसस्वरूपािा. यावरून मनो्यापार 
इत्यादी स्थायीभावािें स्वरूप व णनवेद इत्यादी संिाणरभावािें स्वरूप जािून घ्यावे. कारि त्गािंाही रसातं 
अतंभाव आहे. म्हिूनि या मुखरागािा नृत्तातही उपयोग जािावा. नृत्तात अणभनययुक्तत्व नसले तरीही 
क्वणित नाट्यािे अगं म्हिून त्यािे रस्यजंक स्वरूप स्वीकारले असल्याने, क्वणित स्वतंत्रपिाने गीत 
इत्यादींत त्यािा प्रयोग योणजला असताही गीतातंील वाक्याच्या अथगस्वरूपात रस्यजंकत्व असल्याने 
नृत्तातही मुखरागािा उपयोग जािावा. म्हिून येथे या नृत्तप्रकरिात मुखरागािी संगणत (जुळत) 
नसल्यािी शंका घेऊ नये. (५२६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रसन्नो णनमगलो हास्ये शृर्ङ्ारे िाद् भुते भवेत् । 
इणत प्रसन्निः (२) 

रक्त्तोऽरुििः स्यात्करुिे रौदे्र वीरेऽद् भुते तथा ॥ ५२९ ॥ 
इणत रक्त्तिः (३) 

अन्द्वथो भवणत श्यामिः स बीभत्से भयानके । 
इणत श्यामिः (४) 

शणशनेव णदशोऽर्ङ्ाणन शोभन्द्ते मुखारागतिः ॥ ५३० ॥ 
रसभावान्द्तरे नेत्रमन्द्यदन्द्यत्क्षिे भवेत्। 
यथातथोणितिः कायो मुखरागो रसे रसे ॥ ५३१ ॥ 

इणत ितुिा मुखरागिः । 
इणत मुखरागप्रकरि् । 

उत्तानोऽिोमुखिः पार्श्वगगतिः पाणिणरणत णत्रिा । 
प्रिारं भरतो मेने पञ्चिा त्वपरे जगुिः ॥ ५३२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चनमयळ(स्वरूपािा) तो प्रसन्न होय. हा हास्य, शृांगार व अद भ त या रसाांत योजावा. 

हा प्रसन्न होय. (२) 
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ताांबसू विािा तो रक्त होय. तो करुि, रौद्र, वीर तसेि अद भ त या रसाांत (योजावा). (५२९) 
हा रक्त होय. (३) 

 
श्याम नावाप्रमािे (काळरस विािा) असतो. तो बीभत्स व भयानक या रसाांत (योजावा). 

हा श्याम होय. (४) 
 

िांद्राने जशा चदशा शोभनू चदसतात तशी अांगे म खरागाम ळे शोभनू चदसतात. (५३०) जसा रस व 
भाव याांत डोळा (म्हिजे दृचष्टभेद) ििात (त्या त्या रस व भावाप्रमािे) वगेळा वगेळा होतो त्याप्रमािे 
रसारसाांत (अथात त्या त्या रसात) योग्य असा म खराग योजावा. (५३१) 

हा िार प्रकारिा म खराग होय. 
म खरागप्रकरि समाप्त. 

 
उत्तान, अधोम ख व पाश्वयगत हात असा तीन प्रकारिा हस्तप्रिार भरताने मानला आहे. इतर 

(आिायांनी) तो पाि प्रकारिा साांचगतला आहे. (५३२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. त्यािे (स्वाभाणवक इ.) प्रकार सागंत आहे. (५२७ ते ५२९). 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अग्रगोऽिस्तलशे्चणत द्वौ त्रयश्च पुरोणदतािः । 
तत्र त्वग्रग उत्तानोऽिोमुखोऽिस्तलिः करिः ॥ ५३३ ॥ 
 
अन्द्तभूगतं वदन्द्भट्टणित्वमेव [उत्तान, पाश्वयगत व अधोम ख हे तीन हस्तप्रिार नाट्यशास्त्रात अगोदर चदलेले आहेत. [ना.शा. 
(बडोदा) भा. २, पृ. ६५] द सरे मत म्हिून उत्तान, वत यल, त्र्यश्र, स्स्थत व अधोम ख हे पाि नांतर चमळतात. (पृ. ७०) भट् अचभनवग प्ताने 
‘उत्तानोऽधस्तलस्त्र्यश्रोऽग्रगोधोम ख एव ि’ हा भट् उद भटाने चदलेला पाठ म्हिून साांचगतले आहे. ‘अधस्तलात अधोम खािा अन्तभाव 
होतो व उत्तानात अग्रगािा होतो. त्र्यश्र हा चत्रपाश्वयगि होय.’ असे अचभनवग प्ताने म्हटले असून तै्रचवध्यि योग्य कसे आहे ते चसद्ध केले 
आहे. अधस्तलात अधोम खािा अन्तभाव होतो असे म्हिण्यापेिा अधोम खात अधस्तल अन्तभूंत होतो असे म्हििे अचधक योग्य होय. पि 
मूळ सांस्कृत ग्रांथान सार वर भाषाांतर चदले आहे. (पहा ‘Studies in the Nᾱtyaśᾱstra’ P. 94) स धाकरटीकेत हस्तप्रिार तीनि मानिे 
योग्य हे चसद्ध करिारे वरील प्रचतपादन भट्नायक या नाट्यशास्त्राच्या टीकाकारािे म्हिून चदले आहे. (सां. र. भा. ४, प.ृ १८३)] 
समादिे । 
उत्तानोऽिस्तलिः पार्श्वगगतो हस्तोऽग्रतस्तलिः ॥ ५३४ ॥ 
स्वसमुंखतलश्चोध्वगमुखोऽिोवदनस्तथा । 
परा्मुखिः संमुखश्च हस्तोऽन्द्यिः पार्श्वगतोमुखिः ॥ ५३५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अग्रग व अधस्तल हे दोन व पूवी (वर) साांचगतलेले तीन (असे ते पाि प्रिार होत). त्याांतील अग्रग म्हिजे 
उत्तान व अधस्तल म्हिजे अधोम ख हस्त (५३३) असा (त्याांिा वरच्या चतन्हींत) अन्तभाव होतो असे म्हिनू 
भट् (अचभनवग प्ताने) तीन प्रकारिे स्वरूपि (योग्य असल्यािे) चसद्ध केले आहे. 
 

उत्तान (वर पसरलेला सकवा उतािा), अधस्तल, (तळवा खाली वळलेला म्हिजेि पालथा), 
पाश्वयगत (तळवा बाजूला नेलेला), अग्रतस्तल हस्त (तळवा प ढे केलेला हात), (५३४) स्वसांम खतल 
(स्वतःसमोर तळवा असलेला), ऊध्वयम ख (टोक वर वळलेला), अधोम ख (टोक खाली वळलेला), तसेि 
पराङ्म ख (मागे वळलेला), सांम खहस्त (समोर असलेला हात). आिखी द सरा एक पाश्वयतोम ख (बाजूला 
वळलेला), (५३५) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
क. मुखरागािे अगंािंी शोभा णनमाि करण्यािे स्वरूप दृष्टीिे उदाहरि देऊन सांगत आहे. हा 

मुखराग त्या त्या रसात यथायोग्य रीतीने योजावा हे दृष्टीिा दृष्टातं देऊन सागंत आहे. (५३०–५३१) 
आता भरत इत्यादींच्या मताने हस्तप्रिार सागंत आहे. त्यािेंही अथग जािून घ्यावे (५३२ ते ५३६). 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ऊध्वगोऽिोगतिः पार्श्वगगतो [पांधरा हस्तप्रिारात ‘पाश्वयगत’ हा प्रकार दोनदा आला आहे. म्हिून कां सात एकदा त्यािे 
स्पष्टीकरि ‘तळवा बाजूला नेलेला’ व द सऱ्याांदा ‘बाजूला नेलेला हात’ असे केला आहे.] हस्तोऽग्रगोपरिः । 
संमुखागत इत्येतान् प्रिारान् दश पञ्च ि ॥ ५३६ ॥ 
लक्ष्यलक्षितववज्ञिः शार्ङ्ग देवोऽभ्यभाषत । 

इणत पञ्चदश हस्तप्रिारािः। 
णनष्ट्पत्तौ णनरपेक्षाया ंकरस्याणभनयाय यिः ॥ ५३७ ॥ 
णक्रयाणवशेषिः णक्रयते तद्धस्तकरिं मत् । 
आवेणष्टतोदे्वष्टते ि ्यावर्तततमतिः पर् ॥ ५३८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ऊध्वयग (वर केलेला), अधोगत (खाली केलेला), पाश्वयगत हस्त (बाजूला नेलेला हात), आिखी एक 
अग्रग (प ढे नेला जािारा) (आचि) सांम खागत (समोर आिला गेलेला) असे हे पांधरा (हाताांिे) प्रिार 
(५३६) लक्ष्यलिितत्त्व जाििाऱ्या शाङ गयदेवाने साांचगतले आहेत. (५३७–) 

हे पांधरा हस्तप्रिार होत. 
 

(पताक इत्यादी) हस्त ज्याांच्याचशवाय चसद्ध होत असता, अचभनयासाठी जी (५३७) चवचशष्ट चक्रया 
केली जाते ते हस्तकरि मानले आहे. आवचेष्टत, उिेचष्टत, व्यावर्ततत व नांतर (५३८) पचरवर्ततत असे ते िार 
प्रकारिे चविानाांना सांमत होय. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता करिािें लक्षि देताना त्यािें सामान्द्य लक्षि प्रथम सागंत आहे. पताक इत्यादी 
हस्ताच्या णनष्ट्पन्न होण्यामध्ये, म्हिजे ‘तजगनीच्या मुळाशी लागलेला’ इत्यादी पूवी साणंगतलेल्या 
लक्षिावरून त्यािे त्यािे स्वरूप णसद्ध होण्यामध्ये, आवेणष्टत इत्यादी करिािंी अपेक्षा नसताना, (म्हिजे 
आवेणष्टत इत्यादी करिाणंशवायही त्यािंी णनष्ट्पत्ती होत असताना), अणभनयासाठी (केली जािारी हातािी 
णवणशष्ट णक्रया म्हिजे हस्तकरि होय). अणभनयासाठी म्हिजे ‘वस्तूला स्पशग करण्यात व िापटी 
मारण्यात’ इत्यादी णवणनयोग सागंिाऱ्या वाक्यावरून, युक्तीला अनुसरून (म्हिजे कौशल्यपूवगक), 
संप्रदायास अनुसरून ककवा लोक्यवहारानुसार हस्ताने अथग (म्हिजे णवषय) दाखणवण्यासाठी; हे 
णवषयप्रदशगन किी हस्ताच्या उत्तान स्वरूपामुळे क्वणित अिस्तल स्वरूपाने क्वणित पार्श्वगतलस्वरूपाने होते; 
अशा प्रकारच्या हस्तप्रिाराचं्या योगाने योग्य प्रकारे णवषय दाखवण्यासाठी असा अथग. प्रथम उत्तान 
असलेल्या हस्तािे अिस्तलस्वरूप करिे, तसेि अिस्तलािे उत्तान स्वरूप करिे, तसेि उत्तानािे 
पार्श्वगतल स्वरूप करिे, तसेि पार्श्वगतलािे अग्रतस्तल स्वरूप करिे, ककवा अग्रतस्तलािें संमुखतल 
स्वरूप करिे, त्यािप्रमािे ऊध्वगमुख स्वरूप करिे इत्यादींमध्येही दुसरा हस्त णनष्ट्पन्न करीत असता मध्ये 
मध्ये णछद्र झाकून टाकिारी जी वतगनास्वरूपािी णवशेष णक्रया केली जाते ती हस्तकरि होय. हे करिािे 
सामान्द्य लक्षि झाले. त्या करिािे णवशेष प्रकार देत आहे. (५३७, ५३८) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

पणरवर्तततणमत्येतच्चतुिा सूणरसंमत् । 
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तजगन्द्याद्य् गुलीना ंयद्भवेदावेष्टनं क्रमात् ॥ ५३९ ॥ 
 
तलसंमुखमावक्षिः करोऽप्यायाणत पार्श्वगतिः । 
तदावेणष्टतमाख्यातं करस्य करिं बुिैिः ॥ ५४० ॥ 
 
यत्त ुक्रमेि णनयािम् गुलीना ंतलािणहिः । 
वक्षिःस्थलात्करस्याणप तदुदे्वणष्टतमुच्यते ॥ ५४१ ॥ 
 
आवेणष्टतप्रणक्रयया कायं ्यावर्तततं करे । 
उदे्वणष्टतेन ्याख्यातं करिं पणरवर्ततत् ॥ ५४२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तजयनी इत्यादी बोटाांिे जे क्रमाने आवषे्टन केले जाते (म्हिजे बोटे क्रमाने वाकचवली जातात) 

(५३९) व हातही तळवा समोर असलेला असा बाजूकडून छातीपयंत आिला जातो ते चविानाांनी आवचेष्टत 
हस्तकरि म्हटले आहे. (५४०) 
 

तळव्यापासून बोटे क्रमाने बाहेर घेिे व छातीपासून हातही दूर करिे हे उिेचष्टत म्हटले आहे. 
(५४१) 
 

आवचेष्टत करि (प न्हा) करण्याने व्यावर्ततत (करि) हाताच्या बाबतीत करावे. उिेचष्टताने 
पचरवर्ततत करि साांचगतले आहे. (५४२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

त्यातंील आवेणष्टतािे लक्षि देत आहे–‘तजगनी इत्याणद’ यातील इत्याणद या शब्दाने मिले बोट, 
णतसरे बोट व करंगळी ही बोटे घ्यायिी. सरळ असलेल्या तजगनी इत्यादी बोटातंील प्रथम तजगनीिे आवेष्टन 
करायिे म्हिजे ती वाकवायिी, नंतर मिले बोट, त्यानंतर णतसरे बोट व मग करंगळी वाकवायिी असा 
अथग ‘क्रमाने आवेष्टन करिे’ यातील क्रम या शब्दािा घ्यायिा. बोटे क्रमाने वाकणवली जात असल्यावेळीि 
त्या बोटािंा आश्रय असिारा हातही आपल्या बाजूपासून हातािा तळवा अणभनेत्याच्या समोर होईल अशा 
रीतीने णवलासयुक्त असा छातीपयंत आिला जातो. असे केले असता ते हस्तकरि आवेणष्टत म्हिून 
णवद्वानानंी म्हटले आहे. (५३९, ५४०) 

हाताच्या तळ्यापासून बाहेर, तजगनी इत्यादींिे पूवी साणंगतलेल्या क्रमाने जे मागे नेऊन बाहेरच्या 
बाजूला होिे म्हिजेि वाकलेल्या बोटातंील तजगनी इत्यादी क्रमाने सरळ करिे, (तसेि) ही बोटे सरळ 
करीत असता त्यािवेळी त्या बोटािंा आश्रय असिारा हातही छातीपासून दूर नेिे हे उदे्वणष्टत करि म्हटले 
आहे, ‘करस्य अणप’ (हातािेही) यातंील ‘अणप’ म्हिजे सुद्धा या शब्दाने अनुषगंावरून ‘णनयाि’ (बाहेर 
जािे) हे जोडून घ्यायिे. प्रकृष्टा णक्रया प्रणक्रया होय. आवेणष्टताच्या आवृत्ती स्वरूपािी (५४१) असा अथग 
(म्हिजे पुन्द्हा केलेली आवेणष्टत णक्रया). णतने हाताच्या बाबतीत ्यावर्ततत करि करावे. उदे्वणष्टताने म्हिजे 
उद्धत प्रणक्रयेने पणरवर्ततत करि करावे. (५४२) 

आवेणष्टत व उदे्वणष्टत करिापंासून ्यावर्ततत व पणरवर्ततत याचं्या स्वरूपािे वेगळेपि क्रमाने 
दाखवीत आहे. ही दोन म्हिजे ्यावर्ततत व पणरवर्ततत ही करिे. तजगनीपासून आरंभ करून क्रमाने बोटे 
वाकविे या आवेणष्टत करिाच्या स्वरूपापेक्षा, करंगळीपासून आरंभ करून क्रमाने बोटे वाकविे हे 
्यावर्ततत करिािे स्वरूप णभन्न होय. 
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------------------------------------------------------------------------------ 
ककत्वेतक्तरिद्वन्द्दं्व कणनिाद्य् गुलीकृत् [करिाांिा अचभनयाशी सांबांध स्पष्ट करण्यासाठी कचल्लनाथाने चवक्रमोवयशीय 
नाटकाांतील नाांदीिा अचभनयप्रयोग सचवस्तर चदला आहे. चवभस्क्तप्रत्ययरचहत मूळ शब्द म्हिजे प्रकृचत होय. उदा. ‘वेदान्तेष ’ यात 
‘वेदान्त’ हा प्रकृचतशब्द होय व सप्तमी चवभक्तीिा ‘स ’ हा प्रत्यय होय. प्रकृचत व प्रत्यय चमळून होिारे शब्दरूप सांस्कृतमध्ये ‘पद’ या 
शब्दाने साांचगतले जाते. अचभनय देताना प्रकृतीच्या अथािा व प्रत्ययाच्या अथािा वेगवगेळा अचभनय काही आिायय साांगतात असे 
कचल्लनाथाने म्हटले आहे. प्रत्ययाच्या अथािा असा वेगळा अचभनय केरळमधील िाक्यारनटाांच्मा सांप्रदायात चदसून येतो. (चजज्ञासूांनी 
यासाठी ‘Studies in the Nᾱţyasᾱstra’ या माझ्या प स्ताकातील प.ृ २६९ ते २७१ ही पहावी.) 

प्रकृतीच्या अथानांतर प्रत्ययािा अथय केव्हा अचभनीत करावा यासांबांधी साांगताना कचल्लनाथाने चवचध व चनषेध याांिा चनदेश केला 
आहे. मीमाांसकाांच्या मते ‘यजेत’ या चक्रयापदािा अथय ‘यागेन (इष्टां) भावयेत्’ असा होतो. ‘यजेत’ यात यज् हा धात  व त हा प्रत्यय आहे. 
‘त’ हा चवचधचलङ म्हिजे चवचधदशयक प्रत्यय आहे. ‘त’ या प्रत्ययाने वेद आपिाला काहीतरी करायला प्रवतृ्त करतो हे कळून त्याम ळे 
इष्टप्रास्प्त होिार असल्याने ते करण्यासाठी प्रवृचत्त उत्पन्न होते. याग हे त्या इष्टप्राप्तीिे साधन असल्यािे कळते. ‘त’ हा प्रत्यय ‘प्रवतयना’ 
उत्पन्न करतो. ‘न सहस्यात् ’ सारखे वाक्य चनषेधवाक्य होय. यातील नकारािा अथय म ख्य ठरतो. तो चनवतयना उत्पन्न करतो. सहसा 
करण्यापासून चनवृत्त करण्यािे त्यािे कायय आहे. सहसा केल्यास अचनष्टप्रास्प्त होिार असल्याने ती करू नये असा या चनषेधािा अथय आहे. 
चवचध जसा इष्टप्राप्तीसाठी यागाचद कमय करायला प्रवृत्त करतो तसाि चनषेध अचनष्टप्राप्ती होऊ नये यासाठी सहसाचद कमय करण्यापासून 
चनवृत्त करतो.]।इणत ित्वाणर करकरिाणन । 
िूननं िेषणविेषौ के्षपो रक्षिमोक्षिे ॥ ५४३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पि ही दोन्ही करिे करांगळीपासून बोटाांिी स रवात करून (करावी) (५४३–) 

ही हातािी िार कमे होत. 
 

धूनन (हलिे), श्लेष (एकत्र ज ळिे), चवश्लेष (वगेळे होिे), रिि, मोिि (सोडिे), (५४३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तसेि तजगनीपासून आरंभ करून क्रमाने बोटे सरळ करिे या उदे्वणित करिाच्या स्वरूपापेक्षा, 
करंगळीपासून आरंभ करून क्रमाने बोटे सरळ करिे हे पणरवर्ततत करिािे स्वरूप णभन्न होय. असा हा या 
करिाचं्या स्वरूपािा वेगवेगळेपिा जािावा. 

या उदे्वणष्टत इत्यादी िार करिािंा अणभनयाशी संबंि दाखणवण्यासाठी एका नाटकवाक्यािा 
अणभनय देऊन दाखणवतो. 

णवक्रमोवगशीय या (काणलदासाच्या) नाटकातला नान्द्दीिोक पुढीलप्रमािे आहे– 
“वेदान्द्तेषु यमाहुरेकपुरुषं ्याप्य त्स्थतं रोदसी 

यत्स्मन्नीर्श्वर इत्यनन्द्यणवषयिः शब्दो यथाथाक्षरिः । 
अन्द्तयगश्च मुमुकु्षणभर्तनयणमतप्रािाणदणभमृगग्यते 

स स्थािुिः त्स्थरभत्क्तयोगसुलभो णनिःश्रेयसायास्तु विः ॥ ” 
[या िोकािा अथग असा–“पृथ्वी व स्वगग यानंा ्यापून राणहलेला एक (म्हिजे एकमेवाणद्वतीय) 

पुरुष असे ज्याला वेदान्द्तात म्हितात, ज्याच्या बाबतीत दुसऱ्या कोिािाही णवषय न होिारा ईर्श्वर हा 
यथाथग अक्षर असिारा शब्द (योजला जातो), जो प्राि इत्यादींिे णनयमन केलेल्या मुमुकंू्षच्याकडून 
अन्द्तरात (म्हिजे अन्द्तिःकरिात) शोिला जातो तो त्स्थर अशा भत्क्तयोगाने सुलभ असिारा स्थािु 
(म्हिजे णशव) तुमच्या कल्यािाकरता होऊ दे.”] 

यािा अणभनयप्रकार असा– 
प्रथम टाळ िरिाऱ्याने एकवार टाळािंा आघात करून ‘तत्तािी’ असा बोल वाजवल्यावर नटी 

ककवा नट याने, अथात सूत्रिार म्हिून प्रवेश केलेल्या पात्राने, त्या बोलाबरोबरि मंडलस्थानासह ितुरश्र 
कर योजून, गायनींकडून ‘वेदान्द्तेषु’ इत्यादी शब्द गाणयले जात असता त्या स्वराचं्या प्रमािाने अगोदर 
‘वेद’ या शब्दािा अथग णनकंुणित हस्ताने, उत्तान, परा्मुख व अिोगत अशा हस्तप्रिाराने उदे्वणष्टत 
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करिपूवगक णवलासयुक्त रीतीने अणभनीत करावा. अणभनय करताना दृणष्ट सवगत्र हस्ताला अनुसरिारी 
असावी. नंतर ‘अन्द्तेषु’ या शब्दािा अथग अग्रतस्तल, पार्श्वगमुख व ऊध्वगगत हस्तप्रिारासंह सूिीमुख हस्ताने 
अणभनीत करावा. णनकंुिक व सूिीमुख या हस्ताचं्या मध्ये आवेणष्टत करि प्रयुक्त होते. मग ‘यं’ या 
शब्दाच्या अथािा अणभनय ्यावर्ततत करिपूवगक डा्या सूिीमुख हस्ताने अग्रतस्तल, ऊध्वगमुख व पार्श्वगगत 
या हस्तप्रिारासंह करावा. त्या वेळी उजवा हातही कमरेवर ककवा बेंबीजवळ ठेवावा. पुढे ‘आहुिः’ या 
शब्दािा अथग उदे्वणष्टतकरिपूवगक उज्या हंसास्य हस्ताने, मुखप्रदेशाजवळ ककणित प्रसाणरत, ऊध्वगमुख व 
उत्तान हस्तप्रिारासंह अणभनीत करावा. त्यािवेळी डावा हातही कमर ककवा बेंबीजवळ असिारा असा 
योजावा. याप्रमािे सवगत्र असंयुत हस्ताने अणभनय करावा. (याप्रमािे एका हाताने अणभनय िालू असता) 
दुसरा हात कमर ककवा बेंबीजवळ असिारा असा योजावा. नंतर ‘एक’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय 
आवेणष्टत करिपूवगक उज्या सूिीमुख हस्ताने ऊध्वगमुख, अग्रतस्तल व अग्रगत या हस्तप्रिारासंह करावा. 
मग ‘पुरुषं’ या शब्दािा अथग उदे्वणष्टतकरिपूवगक डा्या ितुर हस्ताने स्वसमुंखतल व पार्श्वगमुख 
हस्तप्रिारासंह वरच्या बाजूलाि अणभनीत करावा. पुढे ‘्याप्य’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय, 
उदे्वणष्टतकरिपूवगक उज्या पताक हस्ताने उत्तान, परा्मुख व पार्श्वगगत हस्तप्रिारासंह स्वतिः एक 
भ्रमणरका करून करावा. मग ‘त्स्थतं’ या शब्दािा अथग ्यावर्ततत करिपूवगक, डा्या णशखर हस्ताने 
स्वसमुंखतल, पार्श्वगमुख व ककणित अिोगत या हस्तप्रिारासंह अणभनीत करावा. नंतर ‘रोदसी’ या शब्दािा 
अथग उदे्वणष्टतकरिपूवगक उज्या पताक हस्ताने, उत्तान, ऊध्वगमुख व ऊध्वगगत या हस्तप्रिारासंह 
आकाशाकडे दाखवून मग त्याि हस्ताने अिोमुख व अिोगत हस्तप्रिार योजून भूमीकडे दाखवून अणभनीत 
करावा. 

मग ‘यत्स्मन्’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय पूवी साणंगतलेल्या ‘य’ं शब्दाच्या अथाच्या 
अणभनयाप्रमािे करावा. नंतर ‘ईर्श्वरिः’ या शब्दािा अथग उदे्वणष्टतकरिपूवगक उज्या ितुर हस्ताने, उत्तान, 
ऊध्वगमुख व मुखापासून क्वणित पार्श्वगगत अशा हस्तप्रिारांसह अणभनीत करावा.पुढे ‘इणत’ या शब्दाच्या 
अथािा अणभनय आवेणष्टतकरिपूवगक उज्या मृगशीषग हस्ताने, अिस्तल, पार्श्वगमुख, व संमुखागत हे 
हस्तप्रिार योजून करावा. मग ‘अनन्द्यणवषयिः’ या शब्दाच्या अथाच्या बाबतीत ‘न’ कारािा अथग 
उदे्वणष्टतकरिपूवगक डा्या खटकामुख हस्ताने, मुक्तकटकाने (म्हिजे कडे नसलेल्या अशा स्वरूपाने) 
अणभनीत करावा; त्यानेि सूिीमुखरूपाने पुन्द्हा उदे्वणष्टतकरि योजून उत्तान व पार्श्वगगत या हस्तप्रिारासंह 
‘अन्द्य’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय करावा; नंतर ‘णवषय’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय 
उदे्वणष्टतकरिपूवगक उज्या ितुर हस्ताने, उत्तान, परा्मुख व ककणित पार्श्वगगत या हस्तप्रिारासंह 
करावा. पुढे ‘शब्दिः’ या शब्दािा अथग ्यावर्तततकरिपूवगक डा्या सूिीमुख हस्ताने अग्रतस्तल व 
किगरन्द्ध्राला अणभमुख अशा हस्तप्रिारासंह अणभनीत करावा. नंतर ‘यथाथग’ शब्दाच्या अथािा अणभनय 
उदे्वणष्टतकरिपूवगक उज्या संदंश हस्ताने उत्तान व थोडे वर नेऊन अिोगत केलेल्या हस्तप्रिारासंह 
करावा. मग ‘अक्षर’ या शब्दािा अथग आवेणष्टतकरिपूवगक उज्या संदंश हस्ताने अग्रतस्तल व ऊध्वगमुख हे 
प्रिार योजून पार्श्वगगत प्रिारासह अणभनीत करावा. 

नंतर ‘अन्द्तिः’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय ्यावर्तततकरि योजून उज्या संदंश हस्ताने संमुख व 
हृदयावर ठेवलेल्या अशा हस्तप्रिाराने करावा. पुढे ‘यिः’ शब्दाच्या अथािा अणभनय पूवी केल्याप्रमािे 
योजून ‘ि’ या शब्दािा अथग त्याि ककणित पार्श्वगप्रसाणरत हस्ताने अणभनीत करावा. नंतर ‘मुमुकु्षणभिः’ या 
शब्दािा अथग संमुख आिलेल्या व ्यावर्तततकरि योजलेल्या दोन्द्ही संदंश हस्तानंी उत्तान हा हस्तप्रिार 
योजून बेंबी व छाती या जागी थोडे वर ठेवून अणभनीत करावा. मग ‘णनयणमत’ या शब्दाच्या अथािा 
अणभनय ्यावर्तततकरिपूवगक संमुख आिलेल्या डा्या णशखरहस्ताने तो छातीवर ठेवून करावा. पुढे 
‘प्रािाणदणभिः’ या शब्दािा अथग ्यावर्तततकरि योजून उज्या संदंश हस्ताने स्वसमुंखतल, पार्श्वगमुख व 
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संमुखागत या प्रिारासंह नाकाजवळ दोनतीन वेळा खाली आिून व वर नेऊन अणभनीत करावा. मग 
‘मृग्यते’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय तेि उदे्वणष्टत योजलेल्या कतगरीमुख हस्ताने, पार्श्वगतल व परा्मुख 
या प्रिारानंी, छातीच्या जागी हळू गोलाकार णलरवून करावा. पुढे ‘सिः’ या शब्दािा अथग डा्या हाताने 
‘यद्’ शब्दाच्या अथाप्रमािेि अणभनीत करावा. नंतर ‘स्थािुिः’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय 
्यावर्तततकरिपूवगक, दोन्द्ही पताक हस्तानंी मस्तकावर ‘अजंणल’ करून योजावा. मग ‘त्स्थर’ शब्दािा अथग 
पणरवर्तततकरिपूवगक उत्तान व परा्मुख अशा दोन्द्ही संदंश हस्तानंी ते छातीवर ठेवून अणभनीत करावा. 
नंतर ‘भत्क्त’ शब्दाच्या अथािा अणभनय पणरवर्तततकरिपूवगक दोन्द्ही पताक हस्तािंी हृदयावर अजंणल 
करून करावा. मग ‘योग’ शब्दािा अथग पणरवर्तततकरिपूवगक, उत्तान अशा दोन्द्ही संदंश हस्तानंी ‘मुमुकु्ष’ 
शब्दाच्या अथाप्रमािे अणभनीत करावा; पि डावा हात मात्र उत्तान असा पताक योजून तो बेंबीवर ठेवावा. 
नंतर ‘सुलभ’ शब्दािा अथग ्यावर्तततकरिपूवगक, उजवा ितुर हस्त, उत्तान, पार्श्वगभुख व हृदयाकडे संमुख 
आिलेला असा योजून अणभनीत करावा. मग ‘णनिःश्रेयसाय’ या शब्दाच्या अथािा अणभनय 
्यावर्तततकरिपूवगक, दोन्द्ही अराल हस्त उत्तान, पुरोमुख व योग्य रीतीने वळवून योजलेल्या ऊध्वगगत 
प्रिारासंह करावा. 

पुढे ‘अस्तु’ या शब्दािा अथग पणरवर्तततकरिपूवगक उज्या पताक हस्ताने उत्तान, पार्श्वगमुख व 
पार्श्वान्द्तरगत (म्हिजे दुसऱ्या बाजूला नेलेला) या प्रिारासंह अणभनीत करावा. नंतर ‘विः’ या शब्दाच्या 
अथािा अणभनय पणरवर्तततकरिपूवगक दोन्द्ही पताक हस्तानंी उत्तान, पुरोमुख व अग्रग हे प्रिार योजून 
करावा. 

याप्रमािे सवगत्र दोन हस्तामंिील अवकाश पूिग करिे या रूपाने करिािंा प्रयोग जािावा. यात 
शब्दाचं्या अथािा हस्तानंी अणभनय करताना काही (आिायग) णवभक्तींच्या अथांिाही वेगळा अणभनय 
णनदर्तशत करतात. त्यािंा अथग वाणिक अणभनयानेि कळत असल्याने (व) भरतमुनींनी वेगळा सांणगतला 
नसल्याने आम्ही त्यािा णवस्तार केलेला नाही. या प्रमािे सवगत्र आंणगक अणभनयात प्रकृतीच्या (म्हिजे मूळ 
शब्दाच्या) अथाच्या अणभनयानेि प्रत्ययािा अथगही जवळजवळ अणभनीत होतोि असेि जािाव.े 
णवणिवाक्यात प्रत्ययाच्या अथािाि मुख्यपिा असल्याने प्रकृतीच्या अथानंतर त्यािाही अणभनय करावा. 
णनषेिवाक्यात नकारािा अथग मुख्य असल्याने त्यािा अणभनय करिे योग्य ठरते. बाकी सवग णठकािी 
णसद्धस्वरूपािा अथग असताना प्रकृतीिा अथगि मुख्य असल्याने त्यािाि अणभनय करावा. प्रत्ययाच्या 
अथािा करू नये. यातील णवशेष असा– जेथे प्रत्ययािा अथग मुख्य असतो तेथे प्रथम प्रकृतीच्या अथािा 
अणभनय केला जातो व नंतर प्रत्ययाच्या अथािा. जेथे प्रकृतीिा अथग मुख्य असतो तेथे प्रकृतीच्या अथािाि 
अणभनय केला जातो, प्रत्ययाच्या अथािा नाही. याप्रमािे णवणि, णनषेि व अनुभव या रूपाने हस्ताणभनय 
्यापार तीन प्रकारिा (भरत) मुनीने साणंगतला आहे असे समजाव.े 

याप्रमािे करिाचं्या योगाने होिारे हस्ताचं्या अणभनयािे स्वरूप, अज्ञानंा कळण्यासाठी 
कणल्लनाथाने णनिःसंणदग्िपिाने साणंगतले आहे. (५४३–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पणरग्रहो णनग्रहश्चोत्कृष्टाकृणष्टणवकृष्टयिः । 
ताडनं [स धाकरटीकेत [सां. र. (अड यार) भा. ४, प.ृ १९०] ‘तोलनां’ या ऐवजी ‘लोलनां’ असे चदले आहे. त्यािा अथय ‘कां चपत सकवा 
आांदोचलत होिे’ असा होईल.] तोलनं छेद भेदौ स्लोटनमोटने ॥ ५४४ ॥ 
स्याणद्वसजगनमाह्लानं तजगनं िेणत कवशणतिः । 
करकमाणि नृत्तजै्ञरन्द्वथाणन बभाणषरे ॥ ५४५ ॥ 

इणत कवशणतिः करकमाणि। 
पार्श्वगद्वय ंपुरस्ताश्च पश्चादूध्वगमििः णशरिः । 
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ललाटकिगस्कन्द्िोरोनाभयिः कणटशीषगके ॥ ५४६ ॥ 
ऊरुद्वय ंि हस्ताना ंके्षत्रािीणत ितुदगश । 

इणत ितुदगश हस्तके्षत्राणि । 
करिैिः करिातीतोऽनर्ङ्हारोऽर्ङ्हारकैिः ॥ ५४७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पचरग्रह (घेिे), चनग्रह (थाांबचविे), उत्कृष्ट (वर घेिे), आकृचष्ट (ओढिे), चवकृचष्ट (जोराने 

ओढिे), ताडन (प्रहार करिे), तोलन (वर उिलिे), छेद (तोडिे), भेद (र्फोडिे), स्र्फोटन (थोपटिे), 
मोटन (मोडिे), (५४४) चवसजयन (टाकिे), आह्वान (बोलविे) व तजयन (धमकाविे) अशी नावाप्रमािे 
साथय वीस करकमे (म्हिजे हाताांिी कामे) नृत्तज्ञाांनी साांचगतली आहेत. (५४५) 

ही वीस करकमे होत. 
दोन्ही बाजू–प ढे आचि मागे, मस्तक–वर व खाली, कपाळ, कान, खान्दे छाती, बेंबी, दोन्ही 

कचटशीष े(कमरेिे उांिवटे), (५४६) व दोन्ही माांड्या ही हाताांच्या (व्यापारािी) िौदा िेते्र (म्हिजे स्थाने) 
होत. (५४७–) 

ही िौदा हस्तिेते्र होत. 
 

इस्न्द्रयाांच्या पलीकडे असलेला, अनङ्ग (म्हिजे मदन) यािे हरि करिारा, जो स्थाि  (म्हिजे 
स्स्थर) ईश्वर करिाांनी व अांगहाराांनी द्यावापृचथवीरूपी रांगमांिावर नृत्य करतो त्या (ईशाला) मी नचमतो. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता नृत्तकरिािें लक्षि देिारा (गं्रथकार) ताण्डवनृत्तािा प्रवतगक जो ईश (म्हिजे शंकर) 
त्याला नमस्कार करीत आहे– 

करिे म्हिजे डोळे इत्यादी इत्न्द्द्रये; त्याचं्या पलीकडे असिारा तो करिातीत; म्हिजे इत्न्द्द्रयािंा 
णवषय न होिारा. अनंग म्हिजे मदन; त्याला हरि करिारा (म्हिजे मदनािे शरीर नष्ट करिारा) तो 
अनंगहार होय. हृ (हरि करिे) या िातूला अण् (म्हिजे अ) हा प्रत्यक्ष लागून ‘हार’ हे रूप तयार होते. 
‘अनङ गं हरणत’ तो अनंगहार. ‘हृ’ या िातूिे ‘अनङ ग’ हे कमग आहे. उद्यमन (म्हिजे उद्धार) सागंण्यािी 
इच्छा असता ‘कमगणि अण्’ (पा.३–२–१) या सूत्राने सामान्द्यपिे अण् (म्हिजे अ) प्रत्यक्ष लावून 
अनंगहार हे रूप होते. जसे तारहार हे रूप होते त्गाप्रमािे. [‘कमगण्यण्–जे्हा कमग उपपद असते ते्हा 
िातूला अण् (म्हिजे अ) प्रत्यय लागतो. उदा. ’कुम्भं करोणत’ सिः कुम्भकारिः । ‘कुम्भं’ हे कृ िातूिे कमग 
होय. कृ िातूला अ प्रत्यय लागून ‘कार’ हे रूप झाले व ‘कुम्भकार’ असा उपपद समास झाला.] 

स्थािु म्हिजे त्स्थर. ‘रोदसीरङ ग’ म्हिजे रोदसी (द्यावापृणथवी) हाि रंग. त्यावर पुढे 
साणंगतल्या जािाऱ्या तलपुष्ट्पपट–इत्यादी करिानंी व त्स्थरहस्त इत्यादी अगंहारानंी जो नृत्य करतो त्या 
ईशाला मी नमस्कार करतो असा अन्द्वय घ्यायिा. यात ‘करिैिः करिातीतिः’ (म्हिजे करिानंी करिाचं्या 
पलीकडे असिारा), ‘अङ गहारैिः अनङ गंहारिः’ म्हिजे अङ गहारानंी अनङ गहार (अथात् 
अङ गहारणवरणहत), ‘स्थािुिः नृत्यणत’ (म्हिजे स्थािु अथात त्स्थर ककवा णनश्चल नृत्य करतो) यातं 
णवरोिाभास अलंकार सूणित होतो. [कारि यािे दोन अथग आहेत–नृत्तकरि व इत्न्द्द्रय; ‘अनङ गहार’ 
यातील ‘अनङ ग’ म्हिजे मदन असा अथग घेऊन अनङ ग-हार असा शब्द घेतल्याने मदननाशक हा अथग 
णमळतो. अन्–अङ गहार असा घेतल्यास णवरोि उत्पन्न होतो. स्थािु हे शंकरािे णवशेषि अिल या 
अथािे. ईर्श्वर कूटस्थ णनत्य असल्याने ‘स्थािुिःनृत्यणत’ यातं उत्पन्न होिारा णवरोि दूर होतो. ‘करि’ यािा 
नृत्तकरि अथग घेतल्याने ‘करिैिः’ म्हिजे नृत्तकरिानंी असे घेतल्याने ‘करिैिः करिातीतिः’ यामिील णवरोि 
दूर होतो. सौंदयगपूिग णवरोिाभास हे णवरोि अलंकारािे स्वरूप असते.] 
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करिािें सामान्द्य लक्षि देत आहे– ‘हात, पाय इत्याणद’ यातंील ‘इत्याणद’ – शब्दाने मस्तक, 
छाती, बाजू, कमर, बाहू, माडं्या इत्यादी (अवयव) घ्यायिे. यािंी हालिाल कशा प्रकारिी? तर 
णवलासयुक्त अशी, म्हिजे अवययाचं्या शोभेने युक्त अशी; तसेि रसभंग न होिारी म्हिजे पे्रक्षकािंी प्रीणत 
णजच्यात खंणडत होत नाही अशी. या प्रकारिी हातपाय इत्यादींिी णवणशष्ट हालिाल म्हिजे करि होय. 
तेि नृत्तकरि होय अशी दोन्द्ही नावे असण्यात उदाहरि सागंत आहे–भीम व भीमसेन याप्रमािे, नावाच्या 
एका भागानेही प्रणसद्धीमुळे नामणनदेश होतो असा अथग. (५४८, ५४९). 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यिः स्थािू रोदसीररे्ङ् नृत्यतीशं नमाणम त् । 
स्यात्त्क्रया करपादादेर्तवलासेनातु्रटद्रसा ॥ ५४८ ॥ 
करिं नृत्तकरिं भीमवद्भीमसेनवत् । 
प्रभेदान्द्करिस्यास्य ब्रूमहे भरतोणदतान् ॥ ५४९ ॥ 
तलपुष्ट्पपुटं लीनं वर्तततं वणलतोरु ि । 
मण्डलस्वत्स्तकं वक्षिःस्वत्स्तकाणक्षप्तरेणिते ॥ ५५० ॥ 
स्वत्स्तकान्द्यिगणदक्पृिाद्याणन स्वत्स्तकमणञ्चत् । 
अपणवदं्ध समनखोन्द्मत्त ेस्वत्स्तकरेणित् ॥ ५५१ ॥ 
णनकुट्टािगणनकुटे्ट ि कणटणछनं्न कटीसम् । 
भुजर्ङ्त्राणसतालातणवणक्षप्ताणक्षप्तकाणन ि ॥ ५५२ ॥ 
णनकुणञ्चतं घूर्तितं स्यादूध्वगजान्द्विगरेणित् । 
मत्तणल्ल िािगमत्तणल्ल स्यादे्रिकणनकुट्टक् ॥ ५५३ ॥ 
लणलतं वणलतं दण्डपकं्ष पादापणवद्धक् । 
नूपुरं भ्रमरं णछनं्न भुजर्ङ्त्रस्तरेणित् ॥ ५५४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
रसभांग न करता, हातपाय इत्यादींिी जी चवलासय क्त हालिाल ते करि होय. तेि नृत्तकरि 

होय. भीम सकवा भीमसेन (या नावा) प्रमािे (हे समजाव)े. भरताने साांचगतलेले या करिाांिे प्रकार आम्ही 
(आता) साांगतो (५४७, ५४८, ५४९). 
 

तलप ष्ट्पप ट, लीन, वर्ततत, वचलतोरू, मांडलस्वस्स्तक, विःस्वस्स्तक, आचिप्तरेचित, (५५०) 
अधयस्वस्स्तक, चदक्स्वस्स्तक, पृष्स्वस्स्तक, स्वस्स्तक, अांचित, अपचवद्ध, समनख, उन्मत्त, स्वस्स्तकरेचित, 
(५५१) चनक ट्, अधयचनक ट्, कटीचछन्न, कटीसम, भ जांगत्राचसत, अलात, चवचिप्ताचिप्तक, (५५२) 
चनक ां चित, घूर्तित, ऊध्वयजान , अधयरेचित, मत्तचल्ल, अधयमत्तचल्ल, रेिकचनक ट्क, (५५३) लचलत, वचलत, 
दांडपि, पादापचवद्धक, नूप र, भ्रमर, चछन्न, भ जांगत्रस्तरेचित, (५५४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. तलपुष्ट्पपुट इत्यादी करिप्रकार सागंत आहे. ‘वक्षिःस्वत्स्तकाणक्षप्तेरेणिते’ हा ‘वक्षिःस्वत्स्तक 
आणि आणक्षप्तरेणित’ असा द्वन्द्द्व समास होय. ‘स्वत्स्तकान्द्यिगणदक् पृिाद्याणन’ (‘अिग, णदक् व पृि आरंभी 
असिारी स्वत्स्तके’) म्हिजे अिगस्वत्स्तक णदक् स्वत्स्तक व पृिस्वत्स्तक ही तीन करिे. ‘वृणश्चकादे्य 
कुणट्टतरेणिते’ म्हिजे वृणश्चककुणट्टत व वृणश्चकरेणित, ‘अशी एकशेआठ करिे मी साणंगतली आहेत’ या 
म्हिण्यामुळे ‘इतकीि अशी मयादा कशी?’ अशी (संभा्य) शंका दूर करीत आहे. गणत म्हिजे िारी व 
त्स्थणत म्हिजे स्थानके; त्यािें प्रयोग, प्रथम व नंतर अशा क्रमामुळे आणि त्यात उलटापालट केल्याने 
अनन्द्त असे होतात. त्याचं्या अनन्द्तपिामुळे जरी करिे अनन्द्त होतात तरीही पुढे साणंगतल्या जािाऱ्या 
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त्स्थरहस्त इत्यादी अगंहारांमध्ये या एवढ्या एकशेआठ करिािंीि उपयोणगता आहे. ज्यािंा उपयोग होतो 
ती उपयोगी होत. उपयोगींिे स्वरूप ती उपयोणगता म्हिजे उपयोगी असे स्वरूप. अगंहारातंील 
उपयोगावरून एकशेआठ करिे साणंगतली आहेत असा अथग. (५५० ते ५६५, ५६६–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भुजर्ङ्ाणञ्चतकं दण्डरेणितं ितुरं ततिः । 
कणटभ्रान्द्तं ्यणंसतं ि क्रान्द्तं वैशाखरेणित् ॥ ५५५ ॥ 
वृणश्चकं वृणश्चकादे्य ि स्याता ंकुणट्टतरेणिते । 
लतावृणश्चकमाणक्षप्तागगले तलणवलाणसत् ॥ ५५६ ॥ 
ललाटणतलकं पार्श्वगणनकुटं्ट िक्रमण्डल् । 
उरोमण्डलमावतं कुणञ्चतं डोलपादक् ॥ ५५७ ॥ 
णववृतं णवणनवृत्त ंि पार्श्वगक्रान्द्तं णनशुत्म्भत् । 
णवदु्यद्भ्रान्द्तमणतक्रान्द्तं णवणक्षप्तं ि णववर्ततत् ॥ ५५८ ॥ 
गजणवक्रीणडतं गण्डसूिी स्याद्गरुडप्लुत् । 
तलसंस्लोणटतं पार्श्वगजानु गृध्रावलीनक् ॥ ५५९ ॥ 
सूच्यिगसूणिनी सूिीणवदं्ध ि हणरिप्लुत् । 
पणरवृत्त ंदण्डपादं मयरूलणलतं ततिः ॥ ५६० ॥ 
पे्रङ खोणलतं संनतं ि सर्तपतं कणरहस्तक् । 
प्रसर्तपतमपक्रान्द्तं णनतम्बस्खणलते तथा ॥ ५६१ ॥ 
कसहणवक्रीणडतं कसहाकर्तषतं िावणहत्थक् । 
णनवेशमेडकाक्रीडजणनतोपसृताणन ि ॥ ५६२ ॥ 
तलसंघणट्टतोद् वृत्तणवष्ट्िुक्रान्द्ताणन लोणलत् । 
मदस्खणलतसंभ्रान्द्तणवष्ट्कम्भोद्घणट्टताणन ि ॥ ५६३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
भ जांगाांचितक, दांडरेचित, ित र, नांतर कचटभ्रान्त, व्यांचसत, क्रान्त, वैशाखरेचित, (५५५) वृचिक, 

वृचिकक चट्त, वृचिकरेचित, लतावृचिक, आचिप्त, अगयल, तलचवलाचसत, (५५६) ललाटचतलक, 
पाश्वयचनक ट्क, िक्रमांडल, उरोमांडल, आवतय, क ां चित, डोलपादक, (५५७) चववृत्त, चवचनवृत्त, पाश्वयक्रान्त, 
चनश ांचभत, चवद्य द्भ्रान्त, अचतक्रान्त, चवचिप्त, चववर्ततत, (५५८) गजचवक्रीचडत, गांडसूिी, गरुडप्ल त, 
तलसांस्र्फोचटत, पाश्वयजान , गृध्रावलीनक, (५५९) सूचि, अघयसूचि, सूिीचवद्ध, हचरिप्ल त, पचरवृत्त, 
दांडपाद, मग मयूरलचलत, (५६०) प्रेंखोचलत, सांनत, सर्तपत, कचरहस्त, प्रसर्तपत, अपक्रान्त, तसेि चनतांब व 
स्खचलत, (५६१) ससहचवक्रीचडत, ससहाकर्तषत, अवचहत्थक, चनवशे, एडकाक्रीचडत, जचनत, उपसृत, 
(५६२) तलसांघचट्त, उद वृत्त, चवष्ट्ि क्रान्त, लोचलत, मदस्खचलत, सांभ्रान्त, चवष्ट्कां भ, उद्घचट्त (५६३), 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शकटास्योरूद् वृत्ताख्ये वृषभक्रीणडतं ततिः । 
नागापसर्तपतमथो गर्ङ्ावतरिं तथा ॥ ५६४ ॥ 
इत्यष्टोत्तरमुणद्दष्टं करिाना ंशतं मया । 
गणतत्स्थणतप्रयोगािामानन्द्त्यात्करिान्द्यणप ॥ ५६५ ॥ 
अनन्द्तान्द्यर्ङ्हारेषु [‘इयत्ताां’ असा पाठ अड यार आवतृ्तीत (भा. ४, पृ. १९३) घेतला आहे. ‘चक्रयन्ताम्’ हा पाठ तळटीपेत चदला 
आहे. आनन्दाश्रम आवृत्तीत ‘चक्रयन्ताम्’ हा पाठ घेतलेला आहे (पृ. ७१९) कचल्लनाथाने ‘इयताम्’ हाि शब्द आपल्या टीकेत चदला आहे. 
स धाकरटीकेतही ‘इयताम्’ हाि शब्द आहे. ‘इयताम्’ म्हिजे ‘एवढ्या’. याने अथयही स स्पष्ट होत असल्याने तोि पाठ स्वीकारला आहे.] 
त्त्वयता ंिोपयोणगता । 
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इणत करिानामुदे्दशिः । 
अथ लक्षिमेतेषा ंवक्ष्ये लक्ष्यणवदा ंमत् ॥ ५६६ ॥ 
प्रायशो नतगनारम्भे समपादौ लताकरौ । 
ितुरश्रं भवेदरं्ङ् णवशोषस्त्वयमुच्यते ॥ ५६७ ॥ 
िायाध्यर्तिकया पादे णवणनष्ट्क्रामणत दणक्षिे । 
्यावतगनात्करयुगे दणक्षिं पार्श्वगमागते ॥ ५६८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
शकटास्य, ऊरूद वृत्त, वृषभक्रीचडत, नागापसर्तपत तसेि गांगावतरि, (५६४) असा एकशआेठ करिाांिा 
नामचनदेश मी केला आहे. गचत (म्हिजे िारी) व स्स्थचत (म्हिजे स्थानके) याांच्या प्रयोगाांच्या अनांतपिाम ळे 
करिेही (५६५) अनन्त होत. अांगहाराांत मात्र एवढ्याांिाि उपयोग (होतो). (५६६–) 

हा करिाांिा उदे्दश (म्हिजे नामचनदेश) होय. 
 

आता लक्ष्यजािकाराांनी मानलेले याांिे लिि साांगतो. (५६६) सामान्यतः नतयनाच्या आरांभी (पाय) 
समपाद, हात लता व अांग ित रश्र असाव.े हा (तलप ष्ट्पप ट करिािा) चवशषे असा (सांचनवशे) (आता) 
साांगतो. (५६७) 
 

उजवा पाय अध्यर्तधका िारीने प ढे नेला असता, दोन्ही हात व्यावर्ततत करून उजव्या बाजूला 
आिल्यावर (५६८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता उदे्दशक्रमाने करिािें लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे. (५६६) 
नतगनाच्या आरंभी सवग करिानंा सािारि असिारी अगंयोजना प्रथम सागंत आहे. ‘णवशेषस्त्वय्’ 

यातील ‘अय्’ (हा) म्हिजे पुढे साणंगतल्या जािाऱ्या तलपुष्ट्पपुट करिािा संणनवशे. (५६७) तोि णवशेष 
सागंत आहे. यात करिािे अगं म्हिून साणंगतल्या जािाऱ्या िारी व स्थानािें स्वरूप पुढे साणंगतल्या 
जािाऱ्या त्या त्या लक्षिानुसार णववके्षने येथे करिातं योजावे. हे प्रथम प्रयुक्त करायिे तलपुष्ट्पपुट करि 
जर दुसऱ्या करिानंतर प्रयुक्त केले तर त्यातील हस्त्यापार त्या त्या करिात लक्षिानुसार सोडायच्या 
ककवा घ्यायच्या हस्तानंा अनुसरिारा असा योजावा. अणभप्राय असा–हेि तलपुष्ट्पपुट करि प्रथम प्रयुक्त 
केले तर साणंगतलेल्या लक्षिाने युक्त असेि प्रयुक्त करावे. दुसऱ्या करिानंतर प्रयुक्त केले तर ते त्याला 
अनुसरून योजावे. हाि न्द्याय इतर करिाचं्या संबंिीही जािून घ्यावा. करिािंी लक्षिे मूळ गं्रथावरूनि 
सहज कळण्यासारखी आहेत. (५६८–६४७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पणरवतगनतो वामपार्श्वं संनतमाणश्रते । 
तत्कुिके्षत्रसंणवष्टो यस्य पुष्ट्पपुटिः करिः ॥  ५६९ ॥ 
तलपुष्ट्पपुटं तत्स्यात्पादेऽग्रतलसंिरे । 
यद्यनन्द्तरमेतस्स्यात्करिं करिान्द्तरात् ॥ ५७० ॥ 
तदा करणक्रया तत्तवयाज्यग्राह्यकरानुगा । 
एतत्पुष्ट्पाञ्जणलके्षपे लज्जाया ंि णनयुज्यते ॥ ५७१ ॥ 

इणत तलपुष्ट्पपुट् (१) 
ऊध्वगमण्डणलनौ कृत्वा करो वक्षिः त्स्थतोऽञ्जणलिः । 
णनहणञ्चतं िासंकूटं यत्र ग्रीवा नता कृता ॥ ५७२ ॥ 
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लीनं तत्करि योज्य ंवल्लभाभ्यथगने बुिैिः । 
इणत लीन् (२) 

आणिष्टौ मणिबन्द्िस्थस्वत्स्तकाणभमुखौ करौ ॥ ५७३ ॥ 
कृत्वा वक्षस्येककालं ्यावृत्तपणरवर्तततौ । 
उत्तानौ पातयेदूवोयगत्र तद्वर्तततं मत् ॥ ५७४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पचरवतयनाने सांनत अशा डाव्या बाजूिा आश्रय करिारे (योजाव)े; (आचि) त्या (म्हिजे डाव्या बाजूच्या) 
स्तनप्रदेशावर प ष्ट्पप ट हस्त ज्यामध्ये ठेवलेला असतो (५६९) ते, अग्रतलसांिर पाय असताना (होिारे) 
तलप ष्ट्पप ट होय. द सऱ्या करिानांतर जर हे करि योजायिे असले तर (५७०) हस्तव्यापार त्या त्या 
(करिात) सोडायच्या व घ्यायच्या हस्ताला अन सरिारा (असावा). 
 

हस्त ऊध्वयमण्डली करून, अञ्जचल हस्त छातीवर ठेवलेला असा (योजून) व खाांद्याांमधील उांिवटा 
चनहचञ्चत करून ज्यात मान नत केलेली असते (५७२) ते लीन करि (होय). ते चविानाांनी चप्रयकरािी 
प्राथयना करण्यात योजाव.े 

हे लीन होय (२) 
 

मनगटावर स्वस्स्तकाकार, समोर असलेले व ज ळलेले असे दोन्ही हात (५७३) योजून, एकाि 
वळेी छातीजवळ व्यावर्ततत व पचरवर्ततत कराव ेआचि (नांतर) उत्तान असे खाली माांड्याांवर आिाव.े (अशी 
योजना) ज्यात असते ते वर्ततत मानले आहे. (५७४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

असूयाया ंप्रयोगिः स्यात्पताकौ यणद पातयेत् । 
अिोमुखणनघृष्टौ तौ क्रोिं सूियतिः करौ ॥ ५७५ ॥ 
शुकतुण्डादयोऽप्यन्द्ये णवणनयोगवशाणदह । 

इणत वर्ततत् (३) 
वक्षिःके्षते्र समं हस्तौ ्यावृत्तपणरवर्तततौ ॥ ५७६ ॥ 
णविायाणक्षप्तया िाया संहतौ पणरवतगनात् । 
तत्रानीय णनिीयेते शुकतुण्डाविोमुखौ ॥ ५७७ ॥ 
बद्धया ते [‘बद्धया ते स्स्थचतः’ यातील ‘ते’ यािा सांबांध ज ळत नाही. नृत्तरत्नावलीत (पृ. १३५) ‘बद्धया वावचतषे्त’ असे म्हटले आहे. 
‘बद्धयावस्स्थचतः’ अशी पाठयोजना अथयदृष्ट्ट्या ज ळते.] त्स्थणतयगत्र वणलतोरु तदुच्यते । 
मुग्िस्त्रीव्रीणडते िास्य प्रयोगिः शार्तर्ङ्िोणदतिः ॥ ५७८ ॥ 

इणत वणलतोरु (४) 
ितुरश्रौ करौ णवदिणद्वच्यवा ंततिः । 
उदे्वणष्टतणक्रयापूवगमूध्वगमण्डणलनौ करौ ॥ ५७९ ॥ 
णविाय स्वत्स्तकौ कुयादत्र स्थानं ि मण्डल् । 
मण्डलस्वत्स्तकं तत्स्यात्प्रणसद्धाथावलोकने ॥ ५८० ॥ 

इणत मण्डलस्वत्स्तक् (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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त्यािा प्रयोग असूयेमध्ये करावा. पताक हस्त जर खाली टोक वळलेले व एकमेकाांशी घषयि करिारे असे 
खाली आिले तर ते हात क्रोध सूचित करतात. (५७५) चवचनयोगान सार यात श कत ण्ड इत्यादी इतर 
हस्तही (योजले जातात) 

हे वर्ततत होय. (३) 
 

दोन्ही हस्त छातीच्या भागावर एकाि वळेी व्यावर्ततत व पचरवर्ततत करून (५७६) आचिप्ता िारीने 
पचरवतयनाने सांहत (म्हिजे एकत्र आिलेले) योजून ते तेथे (म्हिजे छातीवर) आिून श कत ण्ड व अधोम ख 
असे, ते ठेवले जातात (५७७) आचि ज्यात बद्धािारी योजलेली असते ते वचलतोरु म्हटले आहे. 
शाङ गयदेवाने त्यािा प्रयोग म ग्ध स्त्रीच्या लजे्जमध्ये साांचगतला आहे. (५७८) 

हे वचलतोरु होय. (४) 
 

ित रश्र हस्त योजून, चवच्यवा िारी प्रय क्त करावी. मग उिेचष्टतकरिपूवयक ऊध्वयमण्डली हस्त 
(५७९) योजून ते स्वस्स्तकय क्त कराव.े यात मण्डल स्थान असते. हे मण्डलस्वस्स्तक होय. ते प्रचसद्ध वस्तू 
पाहण्यात योजाव.े (५८०) 

हे मण्डलस्वस्स्तक होय. (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ितुरश्रौ करौ वक्षिःत्स्थतौ कृत्वाथ रेणितौ । 
्यावर्तततेन िानीयाभुग्ने वक्षणस यत्र तौ ॥ ५८१ ॥ 
स्वत्स्तकौ स्वत्स्तकौ पादौ तद्वक्षिःस्वत्स्तकं मत् । 
अनाभुग्नासंमेतच्च योज्य ंलज्जानुतापयोिः ॥ ५८२ ॥ 

इणत वक्षिःस्वत्स्तक् (६) 
हस्तौ हृत्के्षत्रगौ यत्र ्यावृत्योध्वं ि पार्श्वगयोिः । 
णक्षप्तैकं हंसपकं्ष ि दु्रतभ्रममिोमुख् ॥ ५८३ ॥ 
वक्षिः प्राप्यापरं तादृग्भूतं णनष्ट्क्रामयेत्ततिः । 
पादाणवञ्चतसूच्यौ ि तत्स्यादाणक्षप्तरेणित् ॥ ५८४ ॥ 
अनेनाणभनये [‘अचभनये त्याग पचरग्रहपरम्परा’ असा पाठ अड यार आवतृ्तीत आहे. ‘अचभनये त्यागपचरग्रहपरम्पराम्’ असा पाठ 
आनांदाश्रम आवृत्तीत (प.ृ ७२१) आहे. ‘अचभनयेत् त्यागपचरग्रहपरम्पराम्’ असा पाठ घेतल्याने अथय स स्पष्ट होतो. म्हिून ‘अचभनयेत्’ असा 
द रुस्त पाठ सूचित केला आहे.] (त्) त्यागपणरग्रहपरम्परा् । 

इत्याणक्षप्तरेणित् (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दोन्ही ित रश्र हस्त छातीवर ठेवनू मग रेचित (कराव)े. (नांतर) व्यावर्ततत करिपूवयक आभ ग्न 
छातीजवळ आिून ते (५८१) स्वस्स्तक (कराव)े. पायाांिेही स्वस्स्तक योजाव.े ते विःस्वस्स्तक मानले आहे. 
आचि खाांदे न वाकलेले हे (करि) लज्जा व पिात्ताप याांत योजाव.े (५८२) 

हे विःस्वस्स्तक होय. (६) 
 

छातीच्या भागाजवळ असलेले दोन्ही हस्त वर व्यावर्ततत करून, दोन्ही बाजूांना रे्फकून देऊन, एक 
हांसपि हस्त जलद चर्फरवनू, खाली टोक वळलेला असा (५८३) छातीजवळ आिून, द सरा हस्त तशाि 
प्रकारिा बाहेर घ्यावा व (एक) पाय अांचित आचि (द सरा) सूिीय क्त (योजावा). ते अचिप्तरेचित होय. 
(५८४) याने त्याग व स्वीकार याांच्या परांपरेिा (म्हिजे त्याग व स्वीकार अनेकवार करण्यािा) अचभनय 
करावा. 
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हे अचिप्तरेचित होय. (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दणक्षििः कणरहस्तिः स्याद्वामस्तु खटकामुखिः ॥ ५८५ ॥ 
वक्षस्थिः स्वत्स्तकौ पादौ यत्रािगस्वत्स्तकं तु तत् । 
अन्द्ये कणरकरस्थाने [अधयस्वस्स्तक या करिािे स्पष्टीकरि देताना अचभनवग प्ताने [ना. शा. (बडोदा) भा. १, प.ृ १०८] 
‘कचटहस्तम्’ इचत केचित्पठस्न्त (म्हिजे काही कचरहस्त या ऐवजी कचटहस्त असा पाठ घेतात) असे साांगून त्यािी व्याख्या कटीवर 
(कमरेवर) असिारा अधयिन्द्र हस्त अशी चदली आहे. तसेि पिप्रद्योतक व पिवचञ्चतक हेही चदले आहेत : नृत्तरत्नावलीत (पृ. १२२) 
भट्तण्ड , कीर्ततधर याांनी घेतलेला पाठ (कचरहस्तां या ऐवजी) ‘कचटहस्तां’ असा चदला आहे व प ढे त्यािे व्याख्यान चदले आहे– ‘कमरेवर 
अधयिन्द्र सकवा पिप्रद्योतक अथवा पिवचञ्चतक शोचभवांत होईल त्यान सार योजला जातो.’] पक्षवणञ्चतकं पर् ॥ ५८६ ॥ 
पक्षप्रद्योतकं िािगिन्द्दं्र कणटगतं णवदुिः ॥ 

इत्यिगस्वत्स्तक् (८) 
पार्श्वगयोरग्रतिः पृिे स्वत्स्तकोऽत्र णदशं गतिः ॥ ५८७ ॥ 
करा्घ्री रेणितौ यत्र तणद्दक्स्वत्स्तकमुच्यते । 
तद्गीतपणरवतेषु णवणनयुक्त्त ंपुरातनैिः ॥ ५८८ ॥ 
स्वत्स्तकप्रणक्रयषैा स्यात्स्वत्स्तकोक्त्यन्द्तरेष्ट्वणप । 

इणत णदक्स्वत्स्तक् (९) 
उदे्वणष्टतणक्रयापूवं बाह्वोर्तवणक्षप्यमाियोिः ॥ ५८९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्यात उजवा (हस्त) कचरहस्त व डावा छातीवर ठेवलेला खटकाम ख असतो आचि पाय स्वस्स्तक 

योजलेले असतात ते अधयस्वस्स्तक होय. द सरे (आिायय) कचरहस्ताच्या जागी पिवांचितक व द सरा (५८५, 
५८६) पिप्रद्योतक (सकवा) कमरेजवळ असिारा अधयिन्द्र जाितात. 

हे अधयस्वस्स्तक होय. (८) 
 

(हात व पाय याांिे) स्वस्स्तक ज्यात दोन्ही बाजूला, प ढे व मागे असे (सवय) चदशाांना योजले जाते 
(५८७) व हात आचि पाय रेचित केले जातात ते चदक्स्वस्स्तक म्हटले आहे. ते प्रािीन (आिायांनी) 
गीतामधील पचरवतात प्रय क्त केले आहे. (५८८) ही स्वस्स्तकािी प्रचक्रया इतर साांचगतलेल्या स्वस्स्तकाांतही 
योजावी. 

हे चदक्स्वस्स्तक होय (९) 
उिेचष्टतकरिपूवयक दोन्ही हात रे्फकले जात असता (५८९) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कृत्वा िारीमपक्रान्द्ता ंणक्रयमािेऽपवेष्टने । 
रेिणयत्वान्द्यिरिं [नृत्तरत्नावलीत (पृ. ११२) ‘एक पाय सूिी करून, मग चत्रक वळवनू पराङ्म ख होऊन पाठीमागे उजव्या 
पायािे डाव्या पायाने स्वस्स्तक केले जाते.’ असे लििात चदले आहे. पाठीमागे हाताांिेही स्वस्स्तक इतर (आिायय) इस्च्छतात’ असे 
अन्यमत म्हिून चदले आहे.] सूिीस्वत्स्तकमािरेत् ॥ ५९० ॥ 
यत्राङ णघ्रभ्या ंकराभ्या ंि तत्पृिस्वत्स्तकं भवेत् । 
एतणन्नषेिराभस्यपरान्द्वेषिभाषिे ॥ ५९१ ॥ 
प्रयुक्तं नाट यतववजै्ञरन्द्ययुैगद्धपणरक्रमे । 

इणत पृिस्वत्स्तक् (१०) 
उदे्वणष्टतेन णनष्ट्कास्य पाण्यो्यावतगमानयोिः ॥ ५९२ ॥ 
उत्पलुत्य युगपद्यत्र कराङ णघ्रिः स्वत्स्तकिः कृतिः । 
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तत्स्वत्स्तकं प्रयोक्त्त्य ंबुिैिः पूवोक्त्तवस्तुणन ॥ ५९३ ॥ 
इणत स्वत्स्तक् (११) 

्यावतगपणरवताभ्या ंनासादेशं गतो यदा । 
कणरहस्तोऽलपद्मत्वं ित्त ेस्यादणञ्चतं तदा ॥ ५९४ ॥ 
संमुखपे्रक्षिे तच्च योज्य ंस्वस्याणतकौतुकात् । 

इत्यणञ्चत् (१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
(व) अपक्रान्ता िारी योजून अपवषे्टन केले जात असता, द सरा पाय रेचित करून पाय व हात याांिी सूिी व 
स्वस्स्तक योजाव.े (अशी योजना) ज्यात असते ते पृष्स्वस्स्तक होय. हे नाट्यतत्त्व जाििाऱ्याांनी चनषेध, 
तीव्र आवशे, द सऱ्यािा शोध व भाषि याांत प्रय क्त केलेले आहे. इतर (आिायांनी) य द्धातील पचरक्रमात 
(म्हिजे रांगभमूीवरील गतीत) (साांचगतले आहे). (५९०, ५९१, ५९२–). 

हे पृष्स्वस्स्तक होय. (१०) 
 

उिेचष्टताने बाहेर घेऊन, दोन्ही हात व्यावर्ततत केले जात असता, (५९२) वर उडी मारून एकाि 
वळेी ज्यात हात व पाय याांिे स्वस्स्तक केले जाते ते स्वस्स्तक होय. ते चविानाांनी पूवी साांचगतलेल्या गोष्टींच्या 
बाबतीत योजाव.े (५९३) 

हे स्वस्स्तक होय. (११) 
 

व्यावतय व पचरवतय योजून नाकाजवळ नेलेला कचरहस्त जेव्हा अलपद्म स्वरूप धारि करतो तेव्हा 
ते अांचित होय. (५९४) 
 

स्वतःच्या अत्यांत कौत काने समोर पाहण्यात ते योजाव.े 
हे अांचित होय. (१२) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ितुरश्रकरिः त्स्थत्वा हस्तं ्यावत्यग दणक्षि् ॥ ५९५ ॥ 
णनष्ट्क्रामयन्द्भजेच्चारीमाणक्षप्तामथ दणक्षि् । 
शुकतुण्डं करं तस्यवैोरौ तु पणरपातयेत् ॥ ५९६ ॥ 
यत्रापणवदं्ध तद्वामे वक्षस्थे खटकामुखे । 
तत्कोपासूययोयोज्यमुक्त्त ंसोढलसूनुना ॥ ५९७ ॥ 

इत्यपणवद्ध् (१३) 
देहिः स्वाभाणवको यत्र पादौ समनखौ युतौ । 
लताहस्तौ समनखं स्यात्प्रवशेे तदाणदमे ॥ ५९८ ॥ 

इणत समनख् (१४) 
िायाणवद्धाणञ्चतपदे पयायादे्रणितिः करिः । 
यत्रोन्द्मत्त ंतु तद्गवे सौभाग्याणदसमुद्भवे ॥ ५९९ ॥ 

इत्युन्द्मत्त् (१५) 
ितुरश्रिः त्स्थतिः कृत्वा हंसपक्षौ दु्रतभ्रमौ । 
्यावृणत्तपणरवृणत्तभ्यामिश्चोध्वं णशरिःस्थलात् ॥ ६०० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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ित रश्र हस्त असलेला असा राहून, उजवा हस्त व्यावर्ततत करून (५९५) तो बाहेर नेत आचिप्ता 
िारी योजावी. मग उजवा श कत ण्ड हस्त त्याच्याि म्हिजे (उजव्या) माांडीवर आिावा. (५९६) ज्यात 
(अशी योजना असते) व डावा खटकाम ख हस्त छातीवर ठेवलेला असतो ते अपचवद्ध होय. ते सोढलप त्र 
(शाङ यगदेव) याने कोप व असूया याांत योजाव ेम्हिून साांचगतले आहे. (५९७) 

हे अपचवद्ध होय. (१३) 
 

ज्यात शरीर स्वाभाचवक स्स्थतीत, पाय समनख व ज ळलेले आचि (हात) लताहस्त असतात ते 
समनख होय. ते (नतयकाच्या) पचहल्या प्रवशेात (योजाव)े. (५९८) 

हे समनख होय. (१४) 
 

ज्यात आचवद्धा िारी (योजून) पाय अांचित व हात क्रमाने रेचित (केला जातो) ते उन्मत्त होय. ते 
सौभाग्य इत्यादी (प्राप्त झाल्याने) उत्पन्न होिाऱ्या गवात (योजाव)े. 

हे उन्मत्त होय. (१५) 
 

ि त रश्र (हस्त) असलेला असा राहून, दोन्ही हांसपि हस्त व्यावृचत्त व पचरवृचत्त याांनी द्र त गतीने 
खाली व वर चर्फरवनू, (६००) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आनीयाणवद्धवक्रौ िेद्वक्षणस स्वत्स्तकौ कृतौ । 
णवप्रकीिौ ततिः कायौ पक्षवणञ्चतकौ करौ ॥ ६०१ ॥ 
पक्षप्रद्योतकौ पश्चाच्चारी तद्वशगा भवेत् । 
अन्द्तेऽवणहत्थकं स्थानं तदा स्वत्स्तकरेणित् ॥ ६०२ ॥ 
नृत्ताणभनयने तच्च प्रहषादौ णनयुज्यते । 

इणत स्वत्स्तकरेणित् (१६) 
[या करिाच्या वियनात अचभनवग प्ताने ‘मण्डलस्थानके स्स्थत्वा’ असे म्हटले आहे. (ना. शा. भा. १, प.ृ १०१). नृत्तरत्नावलीतही (प.ृ 
१०७) ‘मण्डलस्थानके स्स्थत्वा’ असेि म्हटले आहे. ‘मण्डलस्थानके कृत्वा’ या ऐवजी ‘मण्डलस्थानकां  कृत्वा’ असे म्हििे योग्य चदसते. 
सकवा ‘मण्डलस्थानके स्स्थत्वा’ असे म्हििे योग्य चदसते. अचभनवग प्ताने ‘चनक ट्न’ यािे कोहलकृत लिि असे चदले आहे. (ना. शा. 
भा. १, प.ृ १०१) 

“उन्नमनां चवनमनां स्यादङ गस्य चनक ट्नम” । 
‘अग वर नेिे खाली आििे हे (त्या अांगािे) चनक ट्न होय.’] मण्डलस्थानके कृत्वा ितुरश्रतया त्स्थतिः ॥ 

६०३ ॥ 
उदे्वष्टध य दणक्षिं हस्तं नीत्वा स्कन्द्िणशरस्यमु् । 
पतनोत्पतनाणवष्टकणनिाद्यङगुलीद्वय् ॥ ६०४ ॥ 
अलपद्माकृकत कृत्वोद्धणट्टतेऽ्घ्रौ ि दणक्षिे । 
आणवद्धवक्रता ंनीत्वा करेऽतं्र ितुरणश्रते ॥ ६०५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मस्तकापासून (खाली) आिून छातीवर आचवद्धवक्र केले आचि स्वस्स्तकाकार योजले व मग चवप्रकीिय 
करून नांतर (कमरेच्या जागी) पिवांचितक, हस्त (६०१) आचि पिप्रद्योतक योजले व त्यान सार िारी 
केली आचि शवेटी अवचहत्थ स्थान प्रय क्त केले असता ते स्वस्स्तकरेचित होय. (६०२) ते नृत्ताच्या 
अचभनयात, अत्यांत आनांद इत्यादींत योजले जाते. 

हे स्वस्स्तकरेचित होय. (१६) 
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मण्डलस्थान करून उभा राहून ित रश्र स्वरूप योजलेला (असा नतयक), (६०३) उजवा हात 
उिेचष्टत करून खाांद्याच्या टोकाजवळ नेऊन तो पतन व उत्पतन (म्हिजे खाली व वर नेिे) याांनी य क्त 
असा व करांगळी इत्यादी दोन बोटे आचवष्ट केलेली आहेत असा (६०४) अलपद्माकृचत योजून उजवा पाय 
उद्धचट्त प्रय क्त करतो; तो (उजवा हात) आचवद्धवक्र योजून ित रश्र करतो (६०५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तथैव वामपाण्यङ णघ्र यत्र स्यात्तणन्नकुट्टक् । 
आत्मसभंावनाख्यानपरे वाक्ये णनयुज्यते ॥ ६०६ ॥ 

इणत णनकुट्टक् (१७) 
तदेवािगणनकुटं्ट स्यादेकेनारे्ङ्न िेत्कृत् । 
अप्ररूढवििःप्रोक्त्त ेततै्रवाथे णनयुज्यते ॥ ६०७ ॥ 

इत्यिगणनकुट्टक् (१८) 
पार्श्वेन भ्रमरीं कृत्वा मण्डलस्थानके त्स्थतिः । 
कृत्वा णछन्ना ंकटीमेका ंबाह्वोिः णशरणस पल्लव् ॥ ६०८ ॥ 
करमर्ङ्ान्द्तरेिैवं यत्र णत्रितुरािः कृतािः । 
आवृत्तयिः कटीणछनं्न तणद्वस्मयणनरूपिे ॥ ६०९ ॥ 

इणत कणटणछन्न् (१९) 
आणक्षप्तामप्यपक्रान्द्ता ंिारीं कृत्वा करद्वय् । 
स्वत्स्तकीकृत्य नाणभस्थो दणक्षििः खटकामुखिः ॥ ६१० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तसाि डावा हात व पाय योजतो (अशी योजना) ज्यात (असते) ते चनक ट्क होय. आत्मसन्मान 

साांगिे अशा (प्रकारच्या) वाक्याच्या (अचभनयात) ते योचजले जाते. (६०६) 
हे चनक ट्क होय. (१७) 

 
तेि जर एका अांगाने केले तर अधयचनक ट्क होय. अप्रौढ (?) भाषिामध्ये त्याि (म्हिजे 

आत्मस्त चतपर) चवषयात ते योजले जाते. (६०७) 
हे अधाचनक ट्क होय. (१८) 

 
मण्डलस्थान योजून उभ्या असलेल्या (नतयकाने) बाजूने भ्रमरी करून, कमरेिी एक (बाजू) चछन्ना 

योजून बाहूच्या टोकावर (म्हिजे खाांद्यावर) पल्लव हस्त (प्रय क्त करावा). (६०८) द सऱ्या अांगानेही (अशी 
योजना करावी). ज्यात अशा प्रकारे तीनिार वळेा आवृचत्त केली जाते ते कटीचछन्न होय. ते चवस्मयाच्या 
अचभनयात (योजाव)े. (६०९) 

हे कटीचछन्न होय. (१९) 
 

आचिप्ता व अपक्रान्ता िारी करून, दोन्ही हात स्वस्स्तक योजून, उजवा खटकाम ख हस्त बेंबीवर 
ठेवलेला (६१०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कट यामन्द्योऽिगिन्द्द्रश्च कृतिः पार्श्वं ि तन्नत्। 
अन्द्यदुद्वाणहतं यत्र वृणत्तरर्ङ्ान्द्तरैस्तथा ॥ ६११ ॥ 
तत्कटीसममाणदष्टं वैष्ट्िवस्थानकात्न्द्वत् । 
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प्रयोज्य ं सूत्रिारेि जजगरस्याणभमन्द्त्रिे [नाटकापूवी योजायच्या पूवयरांगात ‘जजयरपूजा’ या चवधीिे महत्त्व नाट्यशास्त्रात 
साांचगतले आहे. भरताांनी योचजलेल्या ‘देवास रय द्ध’ या पचहल्या नाट्यप्रयोगात अस राांनी चवघ्न चनमाि केले. इन्द्राने बाांबूने त्याांना जजयर 
करून टाकले. म्हिून या बाांबूच्या काठीिे जजयर हे नाव होय. या जजयरािी काठी पाि पेरे असलेली असते. वरपासून क्रमाने ब्रह्मा, 
शांकर, चवष्ट्िू, स्कन्द व शषे-वास चक-तिक हे महानाग अशा या पाि देवता पेराांच्या मध्ये चवघ्नचवनाशासाठी स्थाचपत केल्या आहेत. 
पूवयरांगाच्या एकोिीस अांगाांत ‘जजयरपूजनही’ नाट्यशास्त्रात सचवस्तर वर्तिले आहे. (ना. शा. भा. १, पृ. २३१ ते २३६). ‘अचभमन्त्रि’ यािा 
अथय मांत्राांनी पचवत्र करिे.] ॥ ६१२ ॥ 

इणत कटीसम् (२०) 
भुजर्ङ्त्राणसता ंिारीं कृत्वोत्त्क्षप्य ि कुणञ्चत् । 
अङ णघ्रमूरुकटीजानुत्र्यश्रं यत्र णववतगयेत् ॥ ६१३ ॥ 
्यावृणत्तपणरवृणत्तभ्यामेको डोलाकरोऽपरिः । 
खटकाख्यस्तदन्द्वथं भुजर्ङ्त्राणसतं मत् ॥ ६१४ ॥ 

इणत भुजर्ङ्त्राणसत् (२१) 
िायगलाता णनतम्बश्च करोऽथ ितुरश्रकिः । 
एतद्दणक्षितो वाम ऊध्वगजानुस्तथैव िेत् ॥ ६१५ ॥ 
अर्ङ्ान्द्तरं तदालातं नृत्त ेसलणलते मत् ॥ 

इत्यलात् (२२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
व द सरा (म्हिजे डावा) अधयिन्द्र हस्त कमरेवर योजलेला असतो, (तसेि) ती बाजू (म्हिजे डावी) नत व 
द सरी उिाचहत केलेली असते आचि ज्यात तशीि चक्रया द सऱ्या अांगाांनी केलेली असते ते वैष्ट्िवस्थानाने 
य क्त असलेले कटीसम म्हटले आहे. ते सूत्रधाराने जजयराच्या अचभमांत्रिात योजाव.े (६१२) 

हे कटीसम होय. (२०) 
 

भ जांगत्राचसता िारी करून व क ां चित पाय वर उिलून ज्यात माांडी, कमर व ग डघा हे त्र्यश्रस्वरूपाने 
(म्हिजे चत्रकोिी) वळवायिे असतात (६१३) आचि व्यावृचत्त व पचरवृचत्त याांसह एक डोला हस्त व द सरा 
खटकाम ख हस्त (योजायिा असतो) ते नावाप्रमािे साथय असिारे भ जांगत्राचसत मानले आहे. (६१४) 

हे भ जांगत्राचसत होय. (२१) 
 

(उजव्या पायाने) अलाता िारी करून उजवा चनतांब हस्त मग ित रश्र (केला जातो); हे उजव्या 
बाजूने (केले जाते). डावा (पाय) ऊध्वयजान  (योजलेला असतो). त्यािप्रमािे (६१५) द सऱ्या (म्हिजे 
डाव्या) अांगानेही (योजना केली असता) ते अलात होय. ते लचलत नृत्तात मानले आहे. (६१६–) 

हे अलात होय. (२२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हस्ते ्यावतगमाने तु सोऽङ णघ्रर्तवणक्षप्यते बणहिः ॥ ६१६ ॥ 
ितुरश्रिः करिः पाणििः पूवोऽथ पणरवतगने । 
पाणिराणक्षप्यते िाङ णघ्रयगत्रारं्ङ् िान्द्यदीदृश् ॥ ६१७ ॥ 
णवणक्षप्ताणक्षप्तकं तत्स्याद्गतागतणनरूपिे । 
इमं तु नाट्यतववज्ञा णवणनयोगं न मन्द्वते ॥ ६१८ ॥ 
वाक्याथाणभनयस्तत्र यतं्राणभनयहस्तकािः । 
प्रािान्द्येन णविीयन्द्ते नृत्तमात्रपरं त्त्वद् ॥ ६१९ ॥ 
अतोऽन्द्तरालसंिाने गतीना ंि पणरक्रमे । 
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तथा युद्धणनयुद्धस्थिारीस्थानकसंक्रमे ॥ ६२० ॥ 
काये तालानुसंिाने योज्य ंकरिमीदृश्। 

इणत णवणक्षप्ताणक्षप्तक् (२३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एक हस्त व्यावर्ततत करीत असता, तो (म्हिजे त्या बाजूिा) पाय बाहेर रे्फकला जातो’ (६१६) 
द सरा हात ित रश्र योजलेला असतो. मग पचहला हात पचरवतयनय क्त आचि पाय आचिप्त केला जातो; 
(नांतर) द सरे अांगही अशाि तऱ्हेने योजले जाते; (अशी योजना) ज्यात (असते) (६१७) ते चवचिप्ताचिप्तक 
होय. ते जाण्यायेण्याच्या अचभनयात (योजाव)े. नाट यतत्त्व जाििारे हा चवचनयोग मानीत नाहीत. (६१८) 
ज्यात अचभनयहस्त म ख्यत्वकेरून योजले जातात त्यात वाक्याथाचभनय (असतो). पि हे (करि) र्फक्त 
नृत्तचवषयक आहे. (६१९) म्हिून मधील पोकळी भरून काढिे, गतींिा पचरक्रम, तसेि य द्ध व चनय द्ध 
याांतील िारी, स्थान व सांिार याांत (६२०) आचि तालािे अन सांधान करायिे असता अशा प्रकारिे करि 
योजाव.े 

हे चवचिप्ताचिप्तक होय (२३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वृणश्चकं [‘िरिां’ या ऐवजी ‘करिां’ असा पाठ अड्यार आवतृ्तीत घेतला आहे. नाट्यशास्त्राांत (भा. १, पृ. १०९) ‘िरिां’ असा पाठ 
घेतलेला असून तळटीपेत ‘करिां’ हा पाठ चनर्तदष्ट केला आहे. ‘िरिां’ हा पाठ घेऊन अचभनवग प्ताने ‘वृचिक करिात जो पाय प ढे 
साांचगतला आहे तो येथे वृचिक शब्दाने साांचगतला आहे.’ असे स्पष्ट केले आहे. यालाि अन सरून जायसेनापतीने (नृत्तरत्नावली, प.ृ 
११७) ‘वृचिक करिात जो पाय (साांचगतला) आहे तो धारि करीत’ असे या करिाच्या लििात साांचगतले आहे.] िरिं कृत्वा 
यत्रारालं णशरस्थले ॥ ६२१ ॥ 
तणद्दकं करमािाय नासाके्षत्राजगवेन तु । 
कृतो वक्षस्यरालोऽन्द्यस्तद्वदत्न्द्त णनकुणञ्चत् ॥ ६२२ ॥ 
एतदुत्पतनौत्सुक्यणवतकादौ प्रयुज्यते । 
अन्द्ये पताकसूच्यास्यावत्स्मन्नासाग्रगगौ णवदुिः ॥ ६२३ ॥ 

इणत णनकुणञ्चत् (२४) 
ऊध्वे ्यावतगनेनाििः पणरवतगनतिः करे । 
पार्श्वगके्षत्राद्भ्राम्यमािे जङघास्वत्स्तकमािरेत् ॥ ६२४ ॥ 
ततोऽपक्रान्द्तिारीकस्तणद्दक्कश्चरिो यदा । 
वामो डोलाकरिः प्रोक्त्त ंकरिं घूर्तितं तदा ॥ ६२५ ॥ 

इणत घूर्तित् (२५) 
कुणञ्चते िरिे िायामूध्वगजानौ यदा करिः । 
तणद्दग्भवोऽलपद्मो वारालश्चोध्वगमुखो भवेत् ॥ ६२६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्यात वृचिक (करिातील) पाय योजून, त्या चदशलेा असिारा अराल हस्त मस्तकावर ठेवला 

जातो व द सरा अराल हस्त नाकाशी सरळ असा छातीवर ठेवला जातो ते चनक ां चित करि म्हितात. (६२२) 
हे वर उड्डाि, औत्स क्य व चवतकय  इत्यादींत योचजले जाते. द सरे (आिायय) यात नाकाच्या टोकाजवळ 
असिारे पताक व सूिीम ख हे हस्त जाितात. (६२३) 

हे चनक ां चित होय. (२४) 
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व्यावतयनाने वर व पचरवतयनाने खाली असा (उजवा) हात बाजूला चर्फरवला जात असता टाांगाांिे 
स्वस्स्तक योजाव.े (६२४) नांतर अपक्रान्ता िारी योजून त्या चदशलेा पाय केला असता व डावा हात 
डोलाहस्त (प्रय क्त केला असता) ते घूर्तित करि म्हटले आहे. (६२५) 

हे घूर्तित होय. (२५) 
 

क ां चित पाय केला असता उध्वयजान  िारी योजल्यावर जेव्हा (त्या बाजूिा) हात त्या चदशलेा वर 
टोक असलेला अलपद्म सकवा अराल (६२६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पक्षवणञ्चतकौ [अचभनवग प्ताने ‘क ां चित पायाच्या बाजूिा हस्त ऊध्वयम ख असा अराल सकवा अलपद्म स्तनाशी समान असलेल्या 
ग डघ्यावर व द सरा खटकाम ख छातीवर ठेवलेला’ एवढेि म्हटले आहे (ना. शा. भा. १, प.ृ १०९). जायसेनापतीने पिवांचितक, 
अलपद्म सकवा अराल हस्त साांचगतला आहे. (नृत्तरत्नावली प.ृ ११६). शाङ गयदेवाने ‘पिवञ्चतकौ’ असे चिविन वापरले. त्यािा अन्वय 
स सांगतपिे लागत नाही. स धाकरटीकेत (सां. र. भा. ४, पृ. २०८) ‘स्तनसाम्ये वतयमानस्य जान नः ऊध्वयप्रदेश ेपिवचञ्चतको भवेत्’ असे 
म्हटले आहे. त्यािा अथय ‘स्तनाशी समान असिाऱ्या ग डघ्याच्या वरच्या प्रदेशात पिवांचित योजावा’ असा होतो. येथेही ‘पिवचञ्चतक’ हा 
शब्द एकविनीि वापरला आहे. पिवांचितक हा शब्द एकविनी घेिेि योग्य वाटते.] िोध्वग स्तनसाम्यस्थजानुनिः । 
खटकास्योऽपरो वक्षस्यधू्वगजानु तदोच्यते ॥ ६२७ ॥ 

इत्यधू्वगजानु (२६) 
मण्डले स्थानके त्स्थत्वा वक्षस्थिः खटकामुखिः । 
सूिीमुखं िापसायग यदा तस्यात्न्द्तके कृतिः ॥ ६२८ ॥ 
अङ णघ्ररुद्धणट्टतिः पार्श्वग संनतं िापसारिे । 
तदिगरेणितं योज्यमसमञ्जसिेष्टने ॥ ६२९ ॥ 

इत्यिगरेणित् (२७) 
गुल्लयोिः स्वत्स्तकं कृत्वा पादयोरपसपगिे । 
युगपत्करयोयगत्रोदे्वष्टनं िापवषे्टन् ॥ ६३० ॥ 
कुयान्द्मुहुमुगहुस्तत्त ुमत्तणल्ल मदवेदक् । 

इणत मत्तणल्ल (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
आचि पिवांचितक स्तनप्रदेशाजवळ आिलेल्या ग डघ्याच्या वरच्या भागात प्रय क्त केला जातो व द सरा 
खटकाम ख हात छातीवर ठेवलेला असतो तेव्हा ते ऊध्वयजान  म्हटले जाते. (६२७) 

हे ऊध्वयजान  होय. (२६) 
 

मण्डल स्थानात उभे राहून एक हात छातीवर खटकाम ख असा ठेवलेला व द सरा सूिीम ख असा 
अपसारि करून (म्हिजे दूर घेऊन) जेव्हा त्याच्या जवळ आिलेला असतो (६२८) (तसेि) पाय 
उद्घचट्त व बाजू अपसारिात सांनत योजलेली असते ते अधयरेचित होय. ते अयोग्य हालिालीत योजाव.े 
(६२९) 

हे अधयरेचित होय. (२७) 
 

ज्यात दोन्ही घोट्याांिे स्वस्स्तक करून दोन्ही पाय दूर केले असता त्याि वळेी हाताांिे उिेष्टन व 
अपवषे्टन (६३०) वारांवार कराव े(अशी योजना असते) ते मत्तचल्ल होय. ते मद जािवनू देिारे होय. 

हे मत्तचल्ल होय. (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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णनतम्बकेशबन्द्िाणदवतगनो दणक्षििः करिः ॥ ६३१ ॥ 
उदे्वगापसृतौ पादौ वामशे्चदे्रणितिः करिः । 
कट्यामिगस्तदा त्विगमत्तणल्ल तरुिे मदे ॥ ६३२ ॥ 

इत्यिगमत्तणल्ल (२९) 
रेणितो दणक्षिो हस्तिः सोऽङ णघ्ररुद्धणट्टतो भवेत् । 
यत्र डोलाकरो वामस्तदे्रिकणनकुट टक् ॥ ६३३ ॥ 

इणत रेिकणनकुट्टक् (३०) 
पूवोक्त्तिः कणरहस्तोऽन्द्यिः पादश्चोद्धणट्टतस्तथा । 
अङ गान्द्तरं िेल्लणलतं तदा नृत्त ेणवलाणसणन ॥ ६३४ ॥ 

इणत लणलत् (३१) 
वक्षिःके्षत्रात्करे सूिीमुखसजें्ञऽपसपगणत । 
सूिीपादोऽप्यपसृतश्चारी स्याद् भ्रमरी ततिः ॥ ६३५ ॥ 
क्रमादर्ङ्द्वयेऽप्येवं लणलते वणलतं भवेत् 

इणत वणलत् (३२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उजवा हात चनतांब, केशबांध इत्यादी वतयनाांनी य क्त असतो, (६११) पाय उिेगाने दूर केलेले 
असतात व डावा हात कमरेवर अधयरेचित योजलेला असतो तेव्हा ते अधयमत्तचल्ल होय. ते तरुि मदात 
(योजाव)े. (६३२) 

हे अधयमत्तचल्ल होय. (२९) 
 

ज्यात उजवा हात रेचित, तो (म्हिजे उजवा) पाय उद्घचट्त आचि डावा हात डोला असतो ते 
रेिकचनक ट्क होय. (६३३) 

हे रेिकचनक ट्क होय. (३०) 
 

पूवी साांचगतलेला (म्हिजे चनतांब, केशबन्ध इत्यादी नृत्तहस्ताांच्या योजनेने य क्त असा उजवा 
हात), द सरा (म्हिजे डावा) कचरहस्त आचि पाय उद्घचट्त (असा योजून) द सरे अांगही तसेि (प्रय क्त 
केले असता) ते लचलत होय. ते चवलासय क्त नृत्तात (योचजले जाते). (६३४) 

हे लचलत होय. (३१) 
 

छातीपासून सूिीम ख नावािा हस्त दूर नेला जात असता सूिीपायही दूर नेला जातो आचि नांतर 
भ्रमरी िारी योचजली जाते; (६३५) आचि क्रमाने दोन्ही अांगाांनी अशा प्रकारे योजना केली जाते ते वचलत 
होय. ते लचलतात (योजाव)े. 

हे वचलत होय. (३२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यत्रोध्वगजानुश्चारी स्याल्लताहस्तौ करौ कृतौ ॥ ६३६ ॥ 
तयोरेकं ततो न्द्यस्येदुपयूगध्वगस्थजानुनिः । 
पुनरर्ङ्ान्द्तरेिैव दण्डपकं्ष तदुच्यते ॥ ६३७ ॥ 

इणत दण्डपक्ष् (३३) 
परा्मुखौ नाणभतटे हस्तौ िेत्खटकामुखौ । 
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सूिीपादोऽङ णघ्रिान्द्येन युक्त्वापक्रान्द्तयात्न्द्वतिः ॥ ६३८ ॥ 
अङ णघ्ररन्द्यस्तथैव स्यात्तदा पादापणवद्धक् । 

इणत पादापणवद्धक् (३४) 
णविाय भ्रमरीं िारीं ततो नूपुरपाणदका् ॥ ६३९ ॥ 
पादेनैकेन तणद्दकं हस्तं रेणितमािरेत् । 
णद्वतीय ंतु लताहस्तं यत्र तन्नूपुरं णवदुिः ॥ ६४० ॥ 

इणत नूपुर् (३५) 
पादमाणक्षप्तिारीकं तदैवोदे्वणष्टतं कर् । 
णत्रकं ि वणलतं कृत्वा पादस्वत्स्तकमािेरत् ॥ ६४१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्यात ऊध्वयजान  िारी योजलेली असते व हात लताहस्त केलेले असतात. (६३६) नांतर त्यातील 

एक वर केलेल्या ग डघ्यावर ठेवला जातो; (आचि) मग द सऱ्या अांगानेही (तशीि) योजना केली जाते ते 
दण्डपि म्हटले आहे. (६३७) 

हे दण्डपि होय. (३३) 
 

दोन्ही खटकाम ख हस्त बेंबीजवळ पराङ्म ख केलेले असता व सूिीपाद द सऱ्या पायाला जोडून 
अपक्राांता िारीने य क्त केला असता (६३८) (आचि) द सरा पाय तसाि (योजला असता) ते पादापचवद्धक 
होय. 

हे पादापचवद्धक होय. (३४) 
 

एका पायाने भ्रमरी िारी योजून मग नूप रपाचदका योजावी; (६३९) त्या चदशलेा रेचित हस्त करावा 
आचि द सरा लता हस्त योजावा; (अशी योजना) ज्यात (असते) ते नूप र जाितात.( ६४०) 

हे नूप र होय. (३५) 
 

पाय आचिप्तािारीय क्त करून त्याि वळेी हात उिेचष्टत करावा; (मग) चत्रक (कमरेिा भाग) 
वळवनू पायाांिे स्वस्स्तक योजाव;े (६४१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ततस्तद्वद् णद्वतीयारं्ङ् युगपच्चोल्बिौ करौ । 
यत्र तद् भ्रमरं योज्य ंतच्चोद्धतपणरक्रमे ॥ ६४२ ॥ 

इणत भ्रमर् (३६) 
अलपद्मौ कटीपार्श्वगके्षते्र यत्र क्रमात्करौ । 
कटीणछन्ना ि वैशाखं स्थानं तत्च्छन्नमुच्यते ॥ ६४३ ॥ 
स्यात्तालभञ्जने तच्च तथार्ङ्प्रणतसारिे । 

इणत त्च्छन्न् (३७) 
भुजर्ङ्त्राणसता िारी ततो यत्र ि रेणितौ ॥ ६४४ ॥ 
हस्तौ स्तो वामपारे्श्व तदु्भजर्ङ्त्रस्तरेणित् । 

इणत भुज्हत्रस्तरेणित् (३८) 
िारी िेद्दणक्षिा्घे्रिः स्यात्पूवोक्ता दणक्षििः करिः ॥ ६४५ ॥ 
रेणितोऽन्द्यो लताहस्तो भुजर्ङ्ाणञ्चतकं तदा । 
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इणत भुजर्ङ्ाणञ्चत् (३९) 
िारी िेद्दण्डापादा स्याद्दण्डपक्षौ ि हस्तकौ ॥ ६४६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नांतर त्यािप्रमािे द सरे अांग (योजाव)े आचि एकाि वळेी दोन्ही हात उल्बि कराव.े (अशी योजना) ज्यात 
(असते) ते भ्रमर होय. ते उद्धत पचरक्रमात योजाव.े (६४२) 

हे भ्रमर होय. (३६) 
 

कमरेच्या बाजूला ज्यात दोन्ही हस्त क्रमाने अलपदम् केले जातात, कमर चछन्ना असते व वैशाख 
स्थान (योजलेले असते) ते चछन्न म्हटले आहे. (६४३) ते तालभांग, तसेि अांगावरील व्रिािा उपिार याांत 
योजाव.े 

हे चछन्न होय. (३७) 
 

भ जांगत्राचसता िारी करून, ज्यात दोन्ही हात रेचित केल्यावर, (६४४) डाव्या बाजूला (घेतलेले) 
असतात ते भ जांगत्रस्तरेचित होय. 

हे भ जांगत्रस्तरेचित होय. (३८) 
 

उजव्या पायािी पूवी साांचगतलेली (म्हिजे भ जांगत्राचसता) िारी योचजली असेल, उजवा हात 
(६४५) रेचित आचि द सरा (डावा) लता असेल तर ते भ जांगाचञ्चत होय. 

हे भ जांगाचञ्चत होय. (३९) 
 

दांडपादा िारी असेल व दोन्ही हात दांडपि असतील (६४६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रमोदनृत्तणवषय ंतदा स्याद्दण्डरेणित् । 
प्रयोगमपरे प्राहुरस्योद्धतपणरक्रमे ॥ ६४७ ॥ 

इणत दण्डरेणित् (४०) 
वक्षिःके्षत्रस्थयोिः पाण्योवामशे्चदलपल्लविः । 
दणक्षिश्चतुरोऽङ णघ्रस्तूद्धणट्टतश्चतुरं तदा ॥ ६४८ ॥ 
एतणद्वस्मयसूिाया ं[आनांदाश्रम आवृत्तीत (प.ृ ७२७) ‘चवस्मयसूिायाां’ असा पाठ आहे. अचभनवग प्ताने (ना. शा. भा. १, पृ. ११४) 
‘हे चवदूषकाच्या चवस्मयय क्त सूिी अचभनयात इत्यादीत’ (योजावे) असे साांचगतले आहे. जाय सेनापतीनेही जवळ जवळ तसेि म्हटले 
आहे (नृत्तरत्नावली, पृ. १२९). अड्यार आवृत्तीत ‘चवस्मयसूयायाां’ असा पाठ घेतला आहे. (सां. र. भा. ४, पृ. २१४) तो योग्य अथयबोध 
करून देिारा नाही. स धाकरटीकेत ‘चवस्मय, असूया वैदूचषकी’ याांत या करिािा प्रयोग चदला आहे. त्याला अन सरून ‘चवस्मयेऽसूयायाां’ 
असा पाठ हवा. ‘चवस्मयसूिायाां’ हाि पाठ स्वीकारिे योग्य आहे. ‘चवस्मयसूयायाां’ हा पाठ प्रामाचदक आहे.] वैदूणषक्या ंणनयुज्यते 
। 

इणत ितुर् (४१) 
दु्रतापसाणरत् वामं सूिीपादं णविाय िेत् ॥ ६४९ ॥ 
तत्पार्श्वे दणक्षिं न्द्यस्येत्तत्कालं रेियेत्कणट् । 
कुवगन्द्वा भ्रमरीं हस्तौ ्यावृत्तपणरवर्तततौ ॥ ६५० ॥ 
कृत्वान्द्ते ितुरश्रिः स्यात्कणटभ्रान्द्तं तदा भवेत् । 
अस्य तालान्द्तरालेषु यतीना ंपणरपूरिे ॥ ६५१ ॥ 
प्रयोगमाह णनिःशङ्कस्तथा गणतपणरक्रमे । 
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इणत कणटभ्रान्द्त् (४२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
तर ते दांडरेचित होय. ते प्रमोद व नृत्त या चवषयाांत (योजाव)े. द सरे (आिायय) यािा प्रयोग उद्धत पचरक्रमात 
साांगतात. (६४७) 

हे दांडरेचित होय. (४०) 
 

छातीवर ठेवलेल्या हाताांपैकी डावा जर अलपल्लव (म्हिजेि अलपदम्) व उजवा ित र असेल 
आचि पाय उद्धचटत असेल तर ते ित र होय. (६४८) ते चवदूषकाच्या चवस्मरय क्त सूिा अचभनयात योजले 
जाते. 

हे ित र होय. (४१) 
 

डावा सूिी पाय जलद दूर घेऊन (६४९) त्याच्या बाजूला उजवा ठेवावा; त्याि वळेी कमर रेचित 
करावी सकवा भ्रमरी (िारी) योजीत हात व्यावृत्त व पचरवर्ततत (६५०) करून शवेटी ित रश्र योजाव.े तेव्हा ते 
कचटभ्रान्त होय. यािा प्रयोग चनःशांक (शाङ यगदेव) दोन तालाांच्या मधील अवकाशाांत यतींिी पूर्तत करण्यात 
तसेि गचतपचरक्रमात साांगतो. (६५१, ६५२–) 

हे कचटभ्रान्त होय. (४२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एक उदे्वणष्टतेनािो णवप्रकीिगिः करोऽपरिः ॥ ६५२ ॥ 
ऊध्वं तादृक्परावृवया वक्षिःके्षत्रगतस्ततिः । 
उत्तानो रेणितशै्चकोऽपरोऽिोमुखरेणितिः ॥ ६५३ ॥ 
आलीढं स्थानकं यत्र तद््यणंसतमुदाहृत् । 
प्रयोज्यमाञ्जनेयाणदमहाकणपपणरक्रमे ॥ ६५४ ॥ 

इणत ्यणंसत् (४३) 
िायाणतक्रान्द्तया पादं पात्यमानं तु कुञ्चयेत् । 
्यावर्तततेन तत्कालं करं णनष्ट्क्रामयेत्ततिः ॥ ६५५ ॥ 
आणक्षप्य पणरवतेन तं कुयात्खटकामुख् । 
वक्षस्येव णद्वतीयारं्ङ् यत्र तत्क्रान्द्तणमष्ट्यते ॥ ६५६ ॥ 
प्रयोगमाहुरािायास्तस्योद्धतपणरक्रमे । 

इणत क्रान्द्त् (४४) 
हस्तपादकणटग्रीवं रेणितं स्थानकं पुनिः ॥ ६५७ ॥ 
वैशाखं यत्र तज्जे्ञय ंणवजै्ञवैशाखरेणित् । 

इणत वैशाखरेणित् (४५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एक हात उिेचष्टत (करिाने) खाली चवप्रकीिय योजला जातो व द सरा हात (६५२) वरच्या बाजूला 
तशाि परावृत्तीने छातीजवळ आिला जातो; एक हस्त उत्तान रेचित व द सरा अधोम ख रेचित (केला 
जातो); (६५३) (आचि) ज्यात आलीढ स्थान असते ते व्यांचसत म्हटले आहे. ते आञ्जनेय (म्हिजे हन मान) 
इत्यादी महाकपींच्या पचरक्रमात योजाव.े (६५४) 

हे व्यांचसत होय. (४३) 
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अचतक्रान्ता िारीने एक पाय खाली आिला जात असता तो क ां चित करावा; त्यािवळेी व्यावर्ततत 
करिाने हात बाहेर न्यावा; (६५५) नांतर आिेप करून पचरवतयनानें तो छातीवर खटकाम ख करावा; द सरे 
अांग असेि योजाव.े ज्यात (अशी योजना असते) ते क्रान्त मानले आहे. (६५६) आिायय त्यािा प्रयोग उद्धत 
पचरक्रमात साांगतात. 

हे क्रान्त होय. (४४) 
 

ज्यात हात, पाय, कमर व मान रेचित केलेली असते व स्थान (६५७) वैशाख असते ते तज्ज्ञाांनी 
वैशाखरेचित जािाव.े 

हे वैशाखरेचित होय. (४५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कणरहस्तौ करौ पादौ पृेि वृणश्चकपुच्छवत् ॥ ६५८ ॥ 
दूरसंनतपृिं ि यत्र तद् वृणश्चकं णवदुिः । 
एतदैराविादीना ं्योमयाने णनयुज्यते ॥ ६५९ ॥ 

इणत वृणश्चक् (४६) 
वृणश्चकं िरिं कृत्वा बाहुशीष ेयदा क्रमात् । 
अलपद्मौ णनकुट येते तदा वृणश्चककुणट्टत् ॥ ६६० ॥ 
सणवस्मये ्योमयानवाञ्छादौ णवणनयुज्यते । 

इणत वृणश्चककुणट्टत् (४७) 
यत्रा्घ्री वृणश्चकीभूतौ स्वत्स्तकौ रेणितौ करौ ॥ ६६१ ॥ 
णवच्युतौ िेत्तदाकाशयाने वृणश्चकरेणित् । 

इणत वृणश्चकरेणित् (४८) 
वृणश्चकश्चरिो यत्र वामहस्तो लताणमििः ॥ ६६२ ॥ 
तल्लतावृणश्चकं योज्य ंगगनोप्ततने बुिैिः । 

इणत लतावृणश्चक् (४९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात दोन्ही हात कचरहस्त, पाय पाठीमागे सविवाच्या शपेटीप्रमािे (६५८) आचि पाठ खूप 
वाकलेली असते ते वृचिक म्हिून जाितात. हे ऐरावि इत्यादींच्या आकाशगमनात योजले जाते. (६५९) 

हे वृचिक होय. (४६) 
 

वृचिक (करिात साांचगतलेला) पाय योजून, दोन्ही अलपद्म हात जेव्हा क्रमाने (आपापल्या) 
खाांद्यावर चनक चट्त केले जातात तेव्हा ते वृचिकक चट्त होय. (६६०) ते चवस्मयय क्त (चवषयात) व 
आकाशगमनािी इच्छा इत्यादींत योजले जाते. 

हे वृचिकक चट्त होय. (४७) 
 

ज्यात पाय वृचिक करिाप्रमािे योजलेले असून हात स्वस्स्तक व रेचित करून (६६१) वगेळे केले 
जातात ते वृचिकरेचित होय. ते आकाशगमनात (योजाव)े. 

हे वृचिकरेचित होय. (४८) 
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ज्यात वृचिक (करिातल्या प्रमािे) पाय असून डावा हात लता नावािा असतो (६६२) ते 
लतावृचिक होय. ते आकाशात उड्डाि करण्यात चविानाांनी योजाव.े 

हे लतावृचिक होय. (४९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आणक्षप्ता यत्र िारी स्यादाणक्षप्तिः खटकामुखिः ॥ ६६३ ॥ 
ितुरो वा तदाणक्षप्तं णवदूषकगतौ मत् । 

इत्याणक्षप्त् (५०) 
कणनिाङ गुणलभागे िेद्वामा्घे्रदगणक्षििः त्स्थतिः ॥ ६६४ ॥ 
स्तब्िजङ्घिः सािगतालणद्वतय ंस्यात्प्रसाणरतिः । 
तदैव स्तब्िबाहुिः सन्द्वामपार्श्वऽेलपल्लविः ॥ ६६५ ॥ 
वामेतरिः करिः ककणित्प्रसृताग्रोऽगगलं तदा । 
पणरक्रमेऽर्ङ्दादीना ंशार्ङ्ग देवने कीर्ततत् ॥ ६६६ ॥ 

इत्यगगल् (५१) 
ऊध्वगमूध्वाङ गुणलतलिः पादिः पार्श्वे प्रसाणरतिः । 
तदग्रयुक्पताकोऽरं्ङ् यते्रत्थमपरं क्रमात् ॥ ६६७ ॥ 
सूत्रिाराणदणवषये तत्स्यात्तलणवलाणसत् । 

इणत तलणवलाणसत् (५२) 
अङ गुिो वृणश्चका्घे्रशे्चल्ललाटे णतलकं णलखेत् ॥ ६६८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्यात अचिप्ता िारी असून, खटकाम ख सकवा ित र हस्त आचिप्त केलेला (म्हिजे खाली 

घेतलेला) असतो ते आचिप्त होय. ते चवदूषकाच्या गतीत मानले आहे. (६६३, ६६४–) 
हे आचिप्त होय. (५०) 

 
डाव्या पायाच्या करांगळीच्या भागामध्ये ठेवलेला (६६४) उजवा पाय, टाांगा ताठ असिारा असा जर 

अडीि ताल (म्हिजे चवता अांतर) पसरला व त्याि वळेी उजवा अलपद्म हात ताठ बाहू असलेला असा 
डाव्या बाजूला, (६६५) टोक थोडे पसरलेले असा योजला तर ते अगयल होय. ते अांगद इत्यादींच्या 
पचरक्रमात शाङ गयदेवाने साांचगतले आहे. (६६६) 

हे अगयल होय. (५१) 
 

बोटे व तळवा वर केलेला पाय बाजूला वर पसरला व पताक हस्त त्याच्या टोकाला लागलेला 
असा योजला व याप्रमािे क्रमाने द सरे अांग योजले (६६७) तर ते तलचवलाचसत होय. ते सूत्रधार 
इत्यादींच्या बाबतीत (योजाव)े. 

हे तलचवलाचसत होय. (५२) 
 

वृचिक (करिातील) पायाच्या अांगठ्याने कपाळावर चतलक (म्हिजे चटळा) केला (६६८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तदा ललाटणतलकं णवद्यािरगतौ मत् । 
इणत ललाटणतलक् (५३) 

पाण्योिः स्वत्स्तकयोरूध्वगमुखिः पार्श्वं णनकुणट्टतिः ॥ ६६९ ॥ 
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एकोऽन्द्योऽिोमुखो यत्र तद्वत्पादो णनकुणट्टतिः [‘(आचि द सरे अांगही याप्रमािे योजले जाांते)’ हा मजकूर अचभनवग प्त 
(ना. शा. भा. १, पृ. ११८ व जायसेनापचत (नृ. र., पृ. ११७) याांनी चदलेल्या लििाांन सार येथे घेतला आहे.] । 
तत्प्रकाशनसंिाराभ्यासे पार्श्वगणनकुट्टक् ॥ ६७० ॥ 

इणत पार्श्वगणनकुट्टक् (५४) 
यत्र कृत्वाणिता ंिारीं डोलाभ्या ंिक्रवद् भ्रमेत् । 
अन्द्तनगतेन गाते्रि तदूिुश्चक्रमण्डल् ॥ ६७१ ॥ 
सुरािा ंवणरवस्याया ंतदुद्धतपणरक्रमे । 

इणत िक्रमण्डल् (५५) 
िायौ बद्धात्स्थतावते उरोमण्डणलनौ करौ ॥ ६७२ ॥ 
यत्रोरोमण्डलं तत्त ुणशववल्लभभाणषत् । 

इत्युरोमण्डल् (५६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
म्हिजे ते ललाटचतलक होय. ते चवद्याधराच्या गतीत मानले आहे. 

हे ललाटचतलक होय. (५३) 
 

दोन्ही स्वस्स्तकय क्त हाताांमधील एक (हात) वर टोक केलेला असा (आपली) बाजू चनक चट्त 
करतो (६६९) व द सरा खाली टोक वळलेला असतो आचि ज्यात पायही त्यािप्रमािे चनक चट्त (केला 
जातो) (आचि द सरे अांगही याप्रमािे योचजले जाते) ते पाश्वयचनक ट्क होय. ते प्रकट करिे व सांिारािी 
प नरावृचत्त याांत (योजाव)े. (६७०) 

हे पाश्वयचनक ट्क होय. (५४) 
 

ज्यात अचड्डता िारी करून डोला (हस्ताांनी), आत वाकलेल्या शरीराने, िक्राप्रमािे गोलाकार 
भ्रमि केले जाते त्याला िक्रमण्डल म्हटले आहे. (६७१) ते देवाांच्या पूजेत व उद्धत पचरक्रमात (योजाव)े. 

हे िक्रमण्डल हीय. (५५) 
 

ज्यात बद्धा व स्स्थतावता या िारी योजून उरोमण्डली हात (केले जातात) (६७२) ते चशवचप्रय 
(शाङ गयदेवाने) उरोमण्डल म्हटले आहे. 

हे उरोमण्डल होय. (५६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उदे्वष्टेनापवेष्टेन यत्र डोलाणभिौ करौ ॥ ६७३ ॥ 
िारी िाषगणतस्तत्स्यादावतं भयसपगिे । 

इत्यावतग् (५७) 
उत्तानो वामपार्श्वगस्थोऽलपद्मो दणक्षििः करिः ॥ ६७४ ॥ 
यत्र तत्कुणञ्चतं पादे स्येऽगं्रतलसिरे । 
तेन देवानणभयेल्लसदानन्द्दणनभगरान् ॥ ६७५ ॥ 

इणत कुणञ्चत् (५८) 
ऊध्वगजानोिः परं िारी डोलापादा यदा भवेत् । 
डोलौ हस्तौ तदा प्रोक्त्त ंडोलापादं णवदावंरैिः ॥ ६७६ ॥ 

इणत डोलापाद् (५९) 
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पादमाणक्षप्तया िायाणक्षप्याणक्षप्य करावणप । 
्यावृणत्तपणरवृणत्तभ्या ंकृत्वा भ्रमणरका ंकरौ ॥ ६७७ ॥ 
रेणितौ िेणद्ववृत्त ंस्यात्तच्चोद्धतपणरक्रमे । 

इणत णववृत्त् (६०) 
सूच्यङ णघ्रिा णद्वतीया्घे्र पात्ष्ट्िगतिः स्वत्स्तकं भवेत् ॥ ६७८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उिेचष्टत व अपवचेष्टत याांनी ज्यात डोला हात (योजले जातात) (६७३) व िाषगचत िारी (केली 

जाते) ते आवतय होय. ते भयाने जाताना (योजाव)े. 
हे आवतय होय. (५७) 

 
ज्यात उजवा अलपद्म हात उत्तान असा डाव्या बाजूला ठेवलेला (६७४) व उजवा पाय 

अग्रतलसांिर (योजलेला) असतो ते क ां चित होय. त्याने अत्यांत आनांदाने पचरपूिय अशा देवाांिा अचभनय 
करावा. (६७५). 

हे क ां चित होय. (५८) 
 

जेव्हा ऊध्वयजान  िारीनांतर डोलापादा िारी योचजली जाते व डोलहस्त (केले जातात) तेव्हा ते 
जािकाराांतील श्रेष्ाांनी डोलापाद म्हटले आहे. (६७६) 

हे डोलापाद होय. (५९) 
 

आचिप्ता िारीने पाय आचिप्त करून व हातही व्यावृचत्त व पचरवृचत्त याांनी (म्हिजे व्यावर्ततत व 
पचरवर्ततत करिाांनी) आचिप्त करून, भ्रमरी योजून, दोन्ही हात (६७७) रेचित केले असता ते चववृत्त होय, 
ते उद्धत पचरक्रमात (योजाव)े. 

हे चववृत्त होय (६०) 
सूिी पायाने द सऱ्या पायाच्या टािेपाशी स्वस्स्तक करावे; (६७८) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
्यावृणत्तपणरवृणत्तभ्या ंवलणयत्वैकपार्श्वगतिः । 
णत्रकं बद्धाणभिा ंिारीं कुयाद्धस्तौ तु रेणितौ ॥ ६७९ ॥ 
यत्र तणद्वणनवृत्त ंस्यात्पूवोक्त्तणवणनयोगभाक् । 

इणत णवणनवृत्त् (६१) 
पार्श्वगक्रान्द्ता भवेच्चारी करौ पादानुगौ यदा ॥ ६८० ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तं तदा यद्वाणभनेयवशगौ करौ । 
तद्योज्य ंभीमसेनादे रौद्रप्राये पणरक्रमे ॥ ६८१ ॥ 

इणत पार्श्वगक्रान्द्त् (६२) 
पात्ष्ट्िगदेशे णद्वतीया्घे्र) कुणञ्चतश्चरिो भवेत् । 
समुन्नतमुरिः पािेिः खटकाख्यस्य मध्यमा ॥ ६८२ ॥ 
यत्राङ गुणलत्स्तलकयेल्ललाटं तणन्नशुत्म्भत् । 
यद्वा वृणश्चकहस्तिः स्यादणभनेयो महेर्श्वरिः ॥ ६८३ ॥ 

इणत णनशुत्म्भत् (६३) 
पृितो भ्राणमतं पादं सवगतो मण्डलप्लुतिः । 
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भ्रामयेच्चते्च्छरिःके्षते्र णवदु्यद्भ्रान्द्तं तदोच्यते ॥ ६८४ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
व्यावृचत्त व पचरवृचत्त याांनी एका बाजूने चत्रक वळवनू बद्ध नावािी िारी करावी व हात रेचित (कराव)े; 
(६७९) (अशी योजना) ज्यात (असते) ते चवचनवतृ्त होय. ते पूवी (म्हिजे चववृत्तात) साांचगतलेला चवचनयोग 
असिारे (आहे). 

हे चवचनवृत्त होय. (६१) 
 

पाश्वयक्रान्ता िारी (केलेली) असते व जेव्हा हात पायाला अन सरिारे असतात (६८०) सकवा हात 
अचभनय करावयाच्या चवषयाला अन सरून (योजलेले) असतात तेव्हा ते पाश्वयक्रान्त होय. ते भीमसेन 
इत्यादींच्या रौद्रप्राय पचरक्रमात योजाव.े (६८१) 

हे पाश्वयक्रान्त होय. (६२) 
 

ज्यात द सऱ्या पायाच्या टािेपाशी (एक) पाय क ां चित केला जातो, छाती उांि केली जाते व 
खटकाम ख हातािे मधले बोट कपाळावर चतलकरिना करते ते चनश ांचभत होय; सकवा (यात) वृचिक हस्त 
योजावा. याने शांकरािा अचभनय करावा. (६८२, ६८३) 

हे चनश ांचभत होय. (६३) 
 

मांडलाकार (म्हिजे गोलाकार) गतीने पाठीमागे सवय बाजूांनी चर्फरचवलेला पाय मस्तकप्रदेशाजवळ 
(गोलाकार) चर्फरवला म्हिजे ते चवद्य द्भ्रान्त म्हटले जाते. (६८४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रयोगमस्य ि प्राहुरुद्धताना ंपणरक्रमे । 
इणव णवदु्यद्भ्रान्द्त् (६४) 

कृत्वा िारीमणतक्रान्द्तामङ णघ्रमगे्र प्रसारयेत् ॥ ६८५ ॥ 
यत्र हस्तौ प्रयोगाहावणतक्रान्द्तमदो [स धाकरटीकेत ‘अचतक्रान्तमदे प्रयोज्यम्’ असे म्हटले आहे (सां. र. भा. ४, पृ. २२३). 
यािा अथय ‘अचतक्राांत हे करि अचतक्राांत मदात (म्हिजे आत्यांचतक मदात) योजावे असा होईल. ‘अचतक्रान्तमदः’ असा पाठ अड्यार व 
आनन्दाश्रम दोन्ही आवृत्तीत घेतलेला आहे. (अड्यार आ. भा. ४, पृ. २२३; आनन्दाश्रम आ., पृ. ७३१). ...‘मदो’ याऐवजी ‘...मदे’ 
असा पाठ या टीकाकारासमोर असावा असे चदसते. अथात हा पाठ अयोग्य आहे. कारि यािा उपयोग अचभनवग प्ताने गचत, पचरक्रम 
इत्यादींति साांचगतला आहे. तसेि हे करि अचभनयाचवषयी उपयोगी नसल्यािेही म्हटले आहे. [ना. शा. (बडोदे) भा. १, प.ृ १२४] 
णवदुिः । 

इत्यणतक्रान्द्त् (६५) 
णवदु्यद्भ्रान्द्तादण्डपादे क्रमाच्चायौ णविाय िेत् ॥ ६८६ ॥ 
उदे्वणष्टतापवषे्टाभ्यामेकमागगगतौ करौ । 
रेियन्नग्रतिः पृिे पार्श्वगयोर्तवणक्षपेत्तदा ॥ ६८७ ॥ 
णवणक्षप्तमणभनेत्यस्तेनोद्धतपणरक्रमिः । 

इणत णवणक्षप्त् (६६) 
करं िरिमाणक्षप्य यत्र णत्रकणववतगन् ॥ ६८८ ॥ 
करोऽपरो रेणितश्च तद्वदत्न्द्त णववर्ततत् । 

इणत णववर्ततत् (६७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
यािा प्रयोग उद्धत (पात्राांच्या) पचरक्रमात साांगतात. 
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हे चवद्य द्भ्राांत होय. (६४) 
 

अचतक्राांता िारी करून पाय प ढे पसरावा; (६८५) व हातही प्रयोगाला अन रूप असे (योजाव)े. 
(अशी योजना) ज्यात (असते) ते अचतक्राांत म्हिून जाितात. 

हे अचतक्राांत होय. (६५) 
 

चवद्य द्भ्राांता व दांडपादा या िारी क्रमाने योजून जर (६८६) उिेचष्टत व अपवचेष्टत (करिाांनी) हात 
एकमागी योजले आचि रेचित करून प ढे, मागे व दोन्ही बाजूांना रे्फकले तर (६८७) ते चवचिप्त होय. त्याने 
उद्धत पचरक्रमािा अचभनय करावा. 

हे चवचिप्त होय. (६६) 
 

हात व पाय आचिप्त करून ज्यात चत्रक वळवले जाते (६८८) व द सरा हात रेचित (केला जातो) ते 
चववर्ततत म्हितात. 

हे चववर्ततत होय. (६७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

डोलापादा यदा िारी कणरहस्तोऽस्य [नृत्तरत्नावलीत (पृ. १२९) गजक्रीचडत हे नाव असून त्यािे लिि चदले आहे ते 
असे– 

“किान्ते कचरहस्तस्य चत्रपताको यदाचञ्चतः । 
दोलापादा ि िारी स्यादेवमङ गान्तरे तदा । 
गजक्रीचडतमाख्यातां गजो येनाचभधी (नी?) यते ॥” 
‘कचरहस्तािा चत्रपताक हस्त जेव्हा कानाच्या टोकाशी अांचित केलेला असतो व दोलापादा िारी योजलेली असते व अशीि 

(योजना) द सऱ्या अांगानेही केलेली असते तेव्हा ते गजक्रीचडत म्हटले आहे, ज्याने हत्तीिा अचभनय केला जातो.’ 
नाट्यशािात (भा. १, प.ृ १२४) ‘डावा हात कानाच्या जागी अांचित व उजवा हात लता’ साांचगतला आहे.] किगगिः ॥ 

६८९ ॥ 
णक्रयाणवष्टिः करोऽन्द्वथं गजणवक्रीणडतं तदा । 

इणत गजणवक्रीणडत् (६८) 
सूिीपादो नतं पार्श्वं वक्षस्थिः खटकामुखिः ॥ ६९० ॥ 
वामोऽलपल्लवो गण्डके्षते्र िेद्गण्डसूणि तत् । 
के्षते्रऽत्र केणिणदच्छत्न्द्त सूिीपादं परे पुनिः ॥ ६९१ ॥ 
सूिीमुखं नृत्तहस्तमन्द्येऽणभनयहस्तक् । 
करिेनाणभनेत्या कपोलालंकृणतस्तदा ॥ ६९२ ॥ 

इणत गण्डसूणि (६९) 
लतारेणितकौ हस्तौ वृणश्चकाङ णघ्रिः समुन्नत् । 
उरो यत्र तदन्द्वथाणभिानं गरुडप्लुत् ॥ ६९३ ॥ 

इणत गरुडप्लुत्(७०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

डोलापाद िारी करून (त्या पायाच्या बाजूच्या) कानाच्या जागी कचरहस्त (६८९) व्यापारय क्त 
योजला असता ते नावाप्रमािे साथय असिारे गजचवक्रीचडत होय. 

हे गजचवक्रीचडत होय. (६८) 
 



 
अनुक्रमणिका 

सूिीपाय, बाजू वाकलेली, खटकाम ख हात छातीवर ठेवलेला, (६९०) व डावा अलपल्लव हात 
गालावर ठेवला असता ते गण्डसूचि होय. यात काही (आिायय) गालाजवळ सूिीपाय इस्च्छतात; व द सरे 
(६९१) सूिीम ख नृत्तहस्त (साांगतात). इतर (आिायय) अचभनय हस्त (इस्च्छतात), तेव्हा गालावरिे 
अलांकरि या करिाने अचभनीत कराव.े (६९२) 

हे गांडसूचि होय. (६९) 
 

ज्यात (एक) हात लता (व द सरा) रेचित, पाय वृचिक व छाती उांि योजलेली असते ते नावाप्रमािे 
साथय असिारे गरूडप्ल त होय. (६९३) 

हे गरूडप्ल त होय. (७०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दण्डपादाख्यया िाया यद्वाणतक्रान्द्तया दु्रत् । 
उत्त्क्षप्य पात्यमानेऽ्घ्रावगे्र िेत्ताणलका ंकरौ ॥ ६९४ ॥ 
सशब्दा ंकुरुतोऽन्द्वथं तलसंस्लोणटतं तदा । 

इणत तलसंस्लोणटत् (७१) 
समपादस्तु पृिे िेणन्नणहतश्चरिोऽपरिः ॥ ६९५ ॥ 
मुणष्टवृगक्षिःत्स्थतो हस्तोऽप्यिगिन्द्द्रिः कटीतटे । 
पार्श्वगजानु तदा जे्ञय ंयोज्य ंयुद्धणनयुद्धयोिः ॥ ६९६ ॥ 

इणत पार्श्वगजानु (७२) 
पृिेऽङ णघ्रिः प्रसृतो भूणमणिष्टाङ गुिौ लताकरौ । 
यदा तदा महापणक्षयुदे्ध गृध्रावलीनक् ॥ ६९७ ॥ 

इणत गृध्रावलीनक् (७३) 
उत्त्क्षप्य कुणञ्चतिः पादिः पात्यते भूणममस्पृशन् । 
खटकाख्यश्च तणद्दक्को हस्तो वक्षस्यथापरिः ॥ ६९८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
दांडपादा सकवा अचतक्रान्ता िारीने पाय जलद वर उिलून तो खाली आिला जात असता जर प ढे 

हाताांनी आवाज करीत टाळी वाजचवली तर ते नावाप्रमािे साथय तलसांस्र्फोचटत होय. (६९४, ६९५–) 
हे तलसांस्र्फोचटत होय. (७१) 

 
एक (पाय) समपाद व द सरा पाय पाठीमागे ठेवला (६९५), (एक) म चष्टहस्त छातीवर व (द सरा) 

अघयिांद्र (हस्त) कमरेवर ठेवला तर ते पाश्वयजान  जािाव.े ते य द्ध व चनय द्ध (म्हिजे िांिय द्ध) याांत योजाव.े 
(६९६) 

हे पाश्वयजान  होय (७२) 
 

जेव्हा पाय पाठीमागे पसरलेला व दोन्ही लताहस्त जचमनीला अांगठे लागलेले असे असतात तेव्हा 
ते गृध्रावलीनक होय. ते मोठ्या पक्ष्याांच्या य द्धात (योजाव)े. (६९७) 

हे गृध्रावलीनक होय. 
 

क ां चित पाय वर उिलून जचमनीला स्पशय न करीत खाली आिला जातो; त्याि चदशलेा असलेला 
खटकाम ख हात छातीवर व द सरा (६९८) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
अलपद्मिः णशरोदेशे तथैवार्ङ्ान्द्तरं क्रमात् । 
यत्र तच्छार्ङ्ग देवेन गणदतं सूणि णवस्मये ॥ ६९९ ॥ 

इणत सूणि (७४) 
सूच्येवैकार्ङ्रणितमिगसूणि प्रिक्षते । 

इत्यिगसूणि (७५) 
पक्षवणञ्चतको वािगिन्द्द्रो हस्तिः कटीगतिः ॥ ७०० ॥ 
खटकाख्योऽपरो वक्षस्यन्द्यपात्ष्ट्िगत्स्थतोऽपरिः । 
सूच्यङ णघ्रशे्चत्तदा सूणिणवदं्ध णिन्द्ताणदगोिर् ॥ ७०१ ॥ 

इणत सूणिणवद्ध् (७६) 
हणरिप्लुतया िाया डोलाखटकहस्तक् । 
हणरिप्लुतमाख्यातं नामोक्त्तणवणनयोगक् ॥ ७०२ ॥ 

इणत हणरिप्लुत् (७७) 
ऊध्वगमण्डणलनौ हस्तौ सूच्यङ णघ्रयगत्र बद्धया । 
णववृत्तोऽथ भ्रमणरका पणरवृत्त ंतदुच्यते ॥ ७०३ ॥ 

इणत पणरवृत्त् (७८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
अलपद्म मस्तकावर ठेंवला जातो; नांतर तशीि (कृचत) द सऱ्या अांगानेही केली जाते. (अशी योजना) 
ज्यात (असते) ते शाङ गयदेवाने सूचि म्हटले आहे. ते चवस्मयात (योजाव)े. (६९९) 

हे सूचि होय. (७४) 
 

एका अांगाने योजलेले सूिीि अधयसूचि म्हितात. 
हे अधयसूचि होय. (७५) 

 
पिवांचितक सकवा अधयिांद्र हस्त कमरेवर ठेवलेला, (७००) द सरा खटकाम ख छातीवर 

(असलेला) व एका पायाच्या टािेपाशी द सरा सूिीपाद ठेवलेला असता ते सूिीचवद्ध होय. ते सिता 
इत्यादींमध्ये चदसून येते. (७०१) 

हे सूिीचवद्ध होय. (७६) 
 

हचरिप्ल ता िारीने व डोला आचि खटकाम ख हस्त याांनी हचरिप्ल त म्हटले आहे. त्यािा चवचनयोग 
नावाने साांचगतल्याप्रमािे. (म्हिजे हचरिािी उडी यात) (करावा). (७०२) 

हे हचरिप्ल त होय. (७७) 
 

ज्यात दोन्ही हात ऊध्वयमण्डली असून सूिीपाद असतो व बद्धा िारीने वळून मग भ्रमरी केली जाते 
ते पचरवृत्त म्हटले आहे. (७०३) 

हे पचरवृत्त होय. (७८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

िारीनूपुरपादोऽथ दण्डपादाद् दु्रतिः करिः । 
दण्डवन्द्न्द्यस्यते यत्र दण्डपादं तदुच्यते ॥ ७०४ ॥ 
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सूरयो णवणनयुञ्जत्न्द्त तत्साटोपपणरक्रमे 
इणत दण्डपाद् (७९) 

हस्तौ िेदे्रणिताकारौ वृणश्चकाङ कघ्र णनकुञ्चय ि ॥ ७०५ ॥ 
भ्रमरी णक्रयतेऽन्द्वथं मयरूलणलतं तदा । 

इणत मयरूलणलत् (८०) 
डोलापादाख्यिारीकाद्घे्ररन्द्याङ णघ्रिा यदा ॥ ७०६ ॥ 
उत्प्लुत्य भ्रमरीं कुयाद्भवेत्पे्रङ खोणलतं तदा 

इणत पे्रङ खोणलत् (८१) 
कृत्वा मृगप्लुता ंिारीं कृतोऽङ णघ्रिः स्वत्स्तकोऽग्रतिः ॥ ७०७ ॥ 
डोलौ हस्तौ संनतं तदिमापसृतौ भवेत् । 

इणत संनत् (८२) 
अणञ्चतेऽपसरत्य्घ्रावन्द्या्घे्रनाणमतं णशरिः ॥ ७०८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्यात (प्रथम) नूप रपादा व नांतर दांडपादा िारी करून हात जलद दांडाप्रमािे (ताठ) ठेवला जातो 

ते दांडपाद म्हटले जाते. (७०४) चविान ते गवयय क्त पचरक्रमात योजतात. 
हे दांडपाद होय. (७९) 

 
(ज्यात) दोन्ही हात रेचित करून व वृचिक पाय सांक चित करून (७०५) भ्रमरी केली जाते ते 

नावाप्रमािे साथय असिारे मयूरलचलत होय. 
हे मयूरलचलत होय. (८०) 

 
डोलापादा िारी केलेला पाय योजल्यावर द सऱ्या पायाने (७०६) वर उडी मारून भ्रमरी केली 

असता ते प्रेंखोचलत होते. 
हे प्रेंखोचलत होय. (८१) 

मृगप्ल ता (म्हिजेि हचरिप्ल ता) िारी करून पाय प ढच्या बाजूला स्वस्स्तकाकार केला (७०७) व 
डोल हात (योजले) असता ते सांनत होय. ते अधम पात्राच्या दूर जाण्यात योजाव.े 

हे सांनत होय. (८२) 
 

ज्यात द सऱ्या पायापासून अांचित पाय दूर नेला जात असता मस्तक वाकवले जाते (७०८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तत्स्मन्द्पार्श्वे करोऽप्येष रेणितोऽर्ङ्ान्द्तरं तथा । 
यत्र तत्सर्तपतं मत्तस्योपसपापसपगिे ॥ ७०९ ॥ 

इणत सर्तपत् (८३) 
वामशे्चत्खटको वक्षस्युदे्वष्टततया परिः । 
णत्रपताकिः करिः किे तणद्दक्कश्चरिोऽणञ्चतिः ॥ ७१० ॥ 
णनष्ट्क्रम्यते यदा प्रोक्त्त ंकणरहस्तं तदा बुिैिः । 

इणत कणरहस्त् (८४) 
हस्तो यो रेणितस्तणद्दक्पादशे्चद् भूणमघषगिात् ॥ ७११ ॥ 
िरेत्पादान्द्तरान्द्मन्द्दं मन्द्दमन्द्यो लताकरिः । 
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तदा खेिरसंिारगोिरं स्यात्प्रसर्तपत् ॥ ७१२ ॥ 
इणत प्रसर्तपत् (८५) 

बद्धापक्रान्द्तयोश्चायोिः कृतयोहगस्तयोिः पुनिः । 
तत्प्रयोगानुगयोरपक्रान्द्तमुदाहृत् ॥ ७१३ ॥ 

इत्यपक्रान्द्त् (८६) 
अिोमुखाङ गुली हस्तौ पताकौ िेत्च्छरिःस्थल् । 
आनीय पणरवृत्तने णनष्ट्क्रम्योध्वांसयोस्तयोिः ॥ ७१४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
व त्या बाजूला तो हातही रेचित केला जातो (आचि) द सरे अांगही तसेि (योचजले जाते), ते सर्तपत होय. ते 
मत्तािे (म्हिजे मद्यपानाने सझगलेल्यािे) जवळ येिे व दूर जािे याांत (योजाव)े. 

हे सर्तपत होय. (८३) 
 

डावा खटकाम ख हात छातीवर व द सरा चत्रपताक हात उिेचष्टत करिाने कानावर (ठेवला जातो) 
व त्या चदशलेा असिारा पाय अांचित (करून) (७१०) बाहेर नेला जातो तेव्हा ते चविानाांनी कचरहस्त म्हटले 
आहे. 

हे कचरहस्त होय. (८४) 
 

जो हात रेचित केलेला असतो त्या चदशलेा असिारा पाय जचमनीला घासत (७११) द सऱ्या 
पायापासून हळू हळू हलवला जातो व द सरा लताहस्त असतो तेव्हा ते प्रसर्तपत होय. ते आकाशातून 
सहडिाऱ्याांच्या सांिारात चदसून येते. (७१२) 

हे प्रसर्तपत होय. (८५) 
 

बद्धा व अपक्रान्ता िारी करून हात प न्हा त्या त्या प्रयोगाला अन सरून योजले असता ते अपक्रान्त 
म्हटले आहे. (७१३) 

हे अपक्राांत होय. (८६) 
 

बोटे खाली वळलेले दोन्ही पताक हात मस्तकाजवळ आिनू पचरवर्ततत (करिाने) खाांद्याांच्या वर 
नेऊन (७१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णमथोमुखाववस्थाप्य स्वदेहाणभमुखाङ गुली । 
णनतम्बाख्यौ णविीयेते णनतम्बं करिं तदा ॥ ७१५ ॥ 

इणत णनतम्ब् (८७) 
डोलापादाङ णघ्रगमनागमने हंसपक्षकिः । 
अभ्येत्यथेत्थमन्द्यारं्ङ् यत्र तत्स्खणलतं मत् ॥ ७१६ ॥ 

इणत स्खणलत् (८८) 
कृत्वालाता ंपुरोऽङ कघ्र िेद् दु्रतं न्द्यस्य िपेटवत् । 
कृतो हस्तस्तथान्द्यारं्ङ् कसहणवक्रीणडतं तदा ॥ ७१७ ॥ 
एतद्रौद्रगतौ योज्य ंब्रूते श्रीकरिाग्रिीिः । 

इणत कसहणवक्रीणडत् (८९) 
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वृणश्चकोऽङ णघ्रिः पद्मकोशौ [या करिािे लिि नृत्तरत्नावलीत प ढीलप्रमािे चदले आहे–(नृ. र. पृ. १२६, २७) “वृचिकां  िरिां 
कृत्वा मचिबन्धचनक चञ्चतौ । स्वस्स्तकेन समाय क्तौ पद्मकोशौ यदा करौ । चवद्ध्यादूियनाभौ वा वतयनावशतः प नः ॥ अपसायय चक्रयामेताां 
क यादङ गान्तरां तथा । ससहाकर्तषतमाख्यातां ससहव्याराचददशयने ॥ ” 
“वृचिक पाय करून जेव्हा पद्मकोश सकवा ऊियनाभ हात मनगटाच्या जागी चनक चञ्चत व स्वस्स्तकय क्त योजले जातात आचि वतयनेने 
प नः दूर करून ही चक्रया केली जाते आचि द सरे अांग तसेि योजले जाते तेव्हा ते ससहाकर्तषत म्हटले आहे. ते ससह, वाघ इत्यादींच्या 
दशयनात (अचभनयात) (योजावे).” हे नृत्तरत्नावलीतले लिि प्रायः अचभनवग प्तमतान सार आहे. (ना. शा. भा. १, पृ. १३२).] 
वोिगनाभौ यदा करौ ॥ ७१८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
परस्परसांम ख ठेवनू, आपल्या शरीराकडे वळलेली बोटे असिारे चनतांब योजले जातात तेव्हा ते चनतांब करि 
होय. (७१५) 

हे चनतांब होय. (८७) 
 

ज्यात डोलापादा (िारीने य क्त असिाऱ्या) पायाने जािे-येिे (योचजले असता) हांसपि हात 
त्याच्याकडे आिला जातो व मग द सरे अांग याप्रमािे (योचजले जाते) ते स्खचलत मानले आहे. (७१६) 

हे स्खचलत होय. (८८) 
 

अलाता िारी करून, प ढच्या बाजूला पाय जलद ठेवनू, हात िपेटाप्रमािे (िापटी मारताना 
करतात त्याप्रमािे) योजला व तसेि द सरे अांग योजले असता ते ससहचवक्रीचडत होय. (७१७) 
श्रीकरिाग्रिी (शाङ यगदेव) ते रौद्रगतीत योजाव ेअसे साांगतो. 

हे ससहचवक्रीचडत होय. (८९) 
 

जेव्हा एक पाय वृचिक (योजून) दोन्ही हात पद्मकोश सकवा ऊियनाभ (केले जातात), (७१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अन्द्या्घ्रौ वृणश्चके प्राञ्चौ भ्क्त्वा तौ तदृशौ पुनिः । 
कृतौ कसहाणभनयने कसहाकर्तषतकं तदा ॥ ७१९ ॥ 

इणत कसहाकर्तषत् (९०) 
णविाय जणनता ंिारीं यद्यरालालपल्लवौ । 
ललाटवक्षिःके्षत्रस्थौ हस्तावणभमुखाङ गुली ॥ ७२० ॥ 
क्रमात्कृत्वोदे्वणष्टतेन ्यावृवया पार्श्वगगौ ततिः । 
वक्षोदेशेऽपवषे्टेन पणरवृवया ि तादृशौ ॥ ७२१ ॥ 
णमथोमुखौ णनिीयेते तदा स्यादवणहत्थक् । 
गोपनप्रायवाक्याथाणभनये तणन्नयुज्यते ॥ ७२२ ॥ 
अन्द्येऽवणहत्थहस्तेन [‘यात अवचहत्थ हस्त भट्तण्डूने साांचगतला आहे’ असे नृत्तरत्नावलीत म्हटले आहे (नृ. र., पृ. १२२).] 
युक्तत्वादवणहत्थक् । 
वदत्न्द्त णिन्द्तादौबगल्यप्रभृत्यणभनयक्षम् ॥ ७२३ ॥ 

इत्यवणहत्थक् (९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
व द सरा पाय वृचिक करून, (पूवी केलेले हात) सोडवनू (शब्दशः मोडून) ते प न्हा तसे केले जातात तेव्हा 
ते ससहाकर्तषत होय. ते ससहाच्या अचभनयात (योजाव)े. (७१९) 

हे ससहाकर्तषत होय. (९०) 
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जचनता िारी योजून जर अराल व अलपल्लव हात बोटे समोर वळलेले असे क्रमाने कपाळ व 
छातीच्या भागावर ठेवले, (७२०) (व) उिेचष्टत आचि व्यावर्ततत (करिाांनी) बाजूला घेऊन नांतर तशा 
तऱ्हेिे अपवचेष्टत व पचरवर्ततत (करिाांनी), परस्परासमोर असिारे असे छातीवर ठेवले तर ते अवचहत्थक 
होय. ते ग प्तप्राय वाक्याथाच्या अचभनयात योजले जाते. (७२१, ७२२) द सरे आिायय (ते) अवचहत्थ हाताने 
य क्त असल्याम ळे अवचहत्थक होय असे साांगतात (व) ते सिता, द बयलता इत्यादींिा अचभनय करण्यास 
योग्य (असल्यािे मानतात). (७२३) 

हे अवचहत्थक होय. (९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यत्र वक्षणस णनभुगग्ने णनणहतौ खटकामुखौ । 
मण्डलस्थानकं तत्त ुणनवेशं गजवाहने ॥ ७२४ ॥ 

इणत णनवेश् (९२) 
एडकाक्रीणडता िारी िेिोलाखटकौ करौ । 
संनतं वणलतं गात्रमेडकाक्रीणडतं तदा ॥ ७२५ ॥ 
अिमप्रकृणतप्राणिगणतगोिरणमष्ट्यते । 

इत्येडकाक्रीणडत् (९३) 
िारी िेज्जणनता मुणष्टवगक्षस्थोऽन्द्यो लताकरिः ॥ ७२६ ॥ 
यदा तदा णक्रयारम्भाणभनये जणनतं मत् । 

इणत जणनत् (९४) 
आणक्षप्ता ंवामतश्चारीं ्यावृत्तपणरवर्ततत् ॥ ७२७ ॥ 
करं कृत्वा नते पार्श्वे दणक्षिेऽरालता ंनयेत् । 
यत्र तत्स्यादुपसृतं णवनयेनोपसपगिे ॥ ७२८ ॥ 

इत्युपसृत् (९५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात चनभ यग्न छातीवर खटकाम ख हात ठेवलेले असतात व मांडलस्थान (योजलेले) असते ते 
चनवशे होय. ते गजवाहनात (म्हिजे हत्तीवर बसून जाण्याच्या अचभनयात योजाव)े. (७२४) 

हे चनवशे होय. (९२) 
 

जेव्हा एडकाक्रीचडता िारी (करून) डोला व खटकाम ख हात (योजले जातात) व शरीर सांनत 
आचि वचलत असते तेव्हा ते एडकाक्रीचडत होय. (७२५) ते अधमप्रकृचत प्राण्याांच्या गतीत मानले आहे. 

हे एडकाक्रीचडत होय. (९३) 
 

जेव्हा जचनता िारी असून म चष्ट हात छातीवर ठेवलेला व द सरा लताहस्त योजलेला असतो (७२६) 
तेव्हा ते जचनत होय. ते चक्रयेच्या आरांभाच्या अचभनयात योजायिे असते. 

हे जचनत होय. (९४) 
 

ज्यात डाव्या पायाने आचिप्ता िारी करून व्यावर्ततत व पचरवर्ततत (करिय क्त) (७२७) हात 
योजून, उजवी बाजू वाकलेली असता तो अराल केला जातो ते उपसृत होय. ते चवनयाने जवळ जाण्यात 
(योजाव)े. (७२८) 

हे उपसृत होय. (९५) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
डोलापादा ंभजंश्चारीं संघणट्टततलौ करौ । 
पताकौ रेिणयत्वा िेदै्वष्ट्िवे स्थानके त्स्थतिः ॥ ७२९ ॥ 
कणटस्थं दणक्षिं हस्तं वामं रेणितमािरेत् । 
अनुकम्पाणविाने स्यात्तलसंघणट्टतं तदा ॥ ७३० ॥ 

इणत तलसंघणट्टत् (९६) 
यत्र प्रसाणरतानीतं हस्तपादं णविीयते । 
गात्रमुद् वृत्तिारीकं तदुद् वृत्त् णवदुबुगिािः ॥ ७३१ ॥ 

इत्युद् वृत्त्(९७) 
कुणञ्चतिः प्रसरत्यङ णघ्ररगे्र यत्रोद्गमोन्द्मुखिः । 
करौ ि रेणितौ णवष्ट्िुक्रान्द्तं तत्क्रमिे हरेिः ॥ ७३२ ॥ 

इणत णवष्ट्िुक्रान्द्त् (९८) 
रेणितिः पाणिरेकिः स्याद्वक्षस्यन्द्योऽलपल्लविः । 
लोणलतं शीषगमुभयोर्तवश्रान्द्तं पार्श्वगयोरणप ॥ ७३३ ॥ 
वैष्ट्िवं स्थानकं यत्र तदाहुलोणलतं बुिािः 

इणत लोणलत् (९९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

डोलापादा िारी करीत असता (त्याि वळेी) तळव ेएकत्र असलेले (तळव ेएकमेकाांशी घासिारे?) 
दोन्ही पताक हस्त रेचित करून वैष्ट्िवस्थानात उभे राचहलेल्या (नतयकाने) (७२९) उजवा हात कमरेवर 
ठेवावा व डावा रेचित करावा; तेव्हा ते तलसांघचट्त होय. अन कां पाचवषयक वाक्याच्या (अचभनयात) ते 
(योजाव)े. (७३०) 

हे तलसांघचट्त होय. (९६) 
 

ज्यात हात व पाय पसरून (जवळ) आिलेले असे योजले जातात व उद वृत्ता िारी केलेले शरीर 
असते ते चविान उद वृत्त म्हिनू जाितात. (७३१) 

हे उद वृत्त होय. (९७) 
 

ज्यात वर जाण्यासाठी तयार असिारा क ां चित पाय प ढे पसरला जातो व दोन्ही हात रेचित (केले 
जातात) ते चवष्ट्ि क्रान्त होय. ते चवष्ट्िूच्या पदक्रमिात (म्हिजे पावले टाकण्यात) (योजाव)े. (७३२) 

हे चवष्ट्ि क्रान्त होय. (९८) 
 

ज्यात एक हात रेचित करून छातीवर (ठेवलेला) व द सरा अलपल्लव असलेला, मस्तक दोन्ही 
बाजूांनाही लोचलत योजून थाांबलेले, (७३३) आचि वैष्ट्िवस्थान (योजलेले असते) त्याला चविान लोचलत 
म्हितात. 

हे लोचलत होय. (९९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वत्स्तकापसृतौ पादौ क्रमेि पणरवाणहत् ॥ ७३४ ॥ 
णशरो डोलौ यदा हस्तौ मदस्खणलतकं तदा । 
एतन्द्मध्यमदे योज्य ंभाषते भववल्लभिः ॥ ७३५ ॥ 
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इणत मदस्खणलत् (१००) 
अणवद्धा ंणवदिच्चारीं ्यावृत्तपणरवर्ततत् । 
अलपद्मकरं न्द्यस्येदूरुपृिे यदा तदा ॥ ७३६ ॥ 
संभ्रान्द्तं तत्प्रयोक्त्त्य ंससंभ्रमपणरक्रमे । 

इणत संभ्रान्द्त् (१०१) 
अपेत्योपव्रजेद्वामं [‘अपेत्योपव्रजेद’ असा पाठ आनन्दाश्रम आवतृ्तीत (प.ृ ७३६) चमळतो. अड्यार आवतृ्तीत ‘अपेत्योपमृजेद’ असा 
पाठ घेतलेला आहे (सां. र. भा. ४, पृ. २३७) अचभनवग प्त व जायसेनापचत याांनी चदलेल्या वियनावरून तसेि स धाकरटीकेतही, 
‘वामहस्तसमीपां गच्छेत्’ या चदलेल्या स्पष्टीकरिावरून ‘उपव्रजेत्’ हा पाठ योग्य ठरतो. स धाकरटीकेत ‘नृत्तहस्त उपमृज्य’ असेही 
वरील स्पष्टीकरिापूवी म्हटले आहे, पि ते स सांगतपिे ज ळत नाही. 
‘चनक ट्येत साङ चरवामकरो हृचद’ असे ७३८ व्या श्लोकात वर्तिले आहे. ‘साङ चरः’ म्हिजे ‘पायासह’. यािा अन्वय डाव्या हाताशी 
करायिा की उजव्या याबद्दल सांदेह उत्पन्न होतो. नाट्यशास्त्रातील वियन व स धाकरटीका यावरून उजव्या पायािे चनक ट्न घेऊन 
त्यान सार भाषाांतर केले आहे. आनन्दाश्रम आवृत्तीत (पृ. ७३६) ‘यचद’ असा पाठ घेतला असून ‘हृचद’ हा पाठ तळटीपेत चदला आहे. 
नाट्यशास्त्रात (भा. १, प.ृ १३५) ‘विःस्थि करो वामो’ असे लििात म्हटले आहे. तसेि नृत्तरत्नावलीत (प.ृ ११४) ‘वामां विःस्स्थतां 
दध्यात्’ असे म्हटले आहे; यावरून ‘हृचद’ हा पाठ योग्य ठरत असल्याने तोि घेतला आहे.] दणक्षिो नृत्तहस्तकिः ॥ ७३७ ॥ 
सूिीमुखो णनकुटे्यत साङ णघ्रवामकरो हृणद । 
तद्वदर्ङ्ान्द्तरं कृत्वा सूिीपादश्च दणक्षििः ॥ ७३८ ॥ 
हस्तोऽसावलपद्मिः स्याद्वामहस्तस्तु पूवगवत् । 
एवं पुनिः पुनयगत्र णवष्ट्कम्भं तिभाणषरे ॥ ७३९ ॥ 

इणत णवष्ट्कम्भ् (१०२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दोन्ही पाय क्रमाने स्वस्स्तक करून दूर केले जातात, मस्तक पचरवाचहत (योजलेले असते) व हात 
डोल असतात तेव्हा ते मदस्खचलत होय. शांकरचप्रय (शाङ यगदेव) ते मध्यम मदात योजाव ेअसे साांगतो. 
(७३४, ७३५) 

हे मदस्खचलत होय. (१००) 
 

आचवद्धा िारी धारि करीत व्यावर्ततत व पचरवर्ततत (करिय क्त) अलपद्म हात जेव्हा माांडीच्या 
पाठीमागे ठेवला जातो तेव्हा (७३६) ते सांभ्राांत होय. ते सांभ्रमय क्त पचरक्रमात योजाव.े 

हे सांभ्राांत होय. (१०१) 
 

प्रथम दूर करून उजवा सूिीम ख नृत्तहस्त डाव्या हाताजवळ न्यावा व पायासह (म्हिजे उजव्या 
पायासह) चनक चट्त करावा व डावा हात छातीवर (ठेवावा); त्याप्रमािे द सरे अांग योजून उजवा पाय सूिी व 
तो (म्हिजे उजवा) हात अलपद्म योजावा; डावा हात पूवीप्रमािे (योजावा). असे ज्यात प न्हा प न्हा (केले 
जाते) त्याला चवष्ट्कां भ म्हटले आहे. (७३७, ७३८, ७३९) 

हे चवष्ट्कां भ होय. (१०२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उद्घणट्टतोऽङ णघ्रिः पार्श्वं तत्संनतं ताणलकोद्यतौ । 
हस्तौ यत्रोद्घणट्टतं तदावृत्तारंं्ङ् प्रमोदक् ॥ ७४० ॥ 

इत्युद्घणट्टत् (१०३) 
शकटास्या भवेच्चारी प्रसायेताङ णघ्रिा सह । 
एको हस्तो णद्वतीयस्तु वक्षस्थिः खटकामुखिः ॥ ७४१ ॥ 
यत्र तच्छकटास्य ंस्यावतादृशे बालखेलने । 
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इणत शकटास्य् (१०४) 
सहोरूद् वृत्तया िाया यत्र ्यावतगनात्न्द्वतौ ॥ ७४२ ॥ 
अरालखटकौ हस्तौ णनदध्यादूरुपृियोिः । 
ऊरूद् वृत्त ंतदीष्ट्याया ंप्राथगनापे्रमकोपयोिः ॥ ७४३ ॥ 

इत्यरूूद् वृत्त् (१०५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात (एक) पाय उद्घचट्त, बाजू सांनत व दोन्ही हात टाळीसाठी तयार असतात ते अांग (तसेि 
द सरे) अांग आवृत्त होिारे (म्हिजे प न्हा योजले जािारे) उद्घचट्त होय. ते प्रमोदकारक होय (म्हिजे ते 
प्रमोदात योजाव)े. (७४०) 

हे उद्घचट्त होय. (१०३) 
 

ज्यात शकटास्या िारी असते व एक हात पायासह पसरलेला असून द सरा खटकाम ख (हात) 
छातीवर ठेवलेला असतो (७४१) ते शकटास्य होय. ते तशा प्रकारच्या म लाांच्या खेळण्यात (योजाव)े. 

हे शकटास्य होय. (१०४) 
 

ज्यात ऊरूद वृत्ता िारीसह, व्यावर्ततत करिाने य क्त (७४५) असलेले अराल व खटकाम ख हात 
माांडीच्या पाठीमागे ठेवले जातात ते ऊरूद वृत्त होय. ते ईष्ट्या, प्राथयना व पे्रमािा कोप याांत (योजाव)े. 
(७४३) 

हे ऊरूद वृत्त होय. (१०५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अलाता ंणवदिच्चारीं हस्तौ कुवीत रेणितौ । 
्यावृवया कुणञ्चतौ कृत्वालपद्मौ बाहुशीषगयोिः ॥ ७४४ ॥ 
न्द्यस्येते यत्र तद्धीरा वृषभक्रीणडतं जगुिः । 

इणत वृषभक्रीणडत् (१०६) 
हस्तौ िेदे्रणितौ स्याता ंणशरस्तु पणरवाणहत् ॥ ७४५ ॥ 
स्वत्स्तकापसृतौ पादौ तदा नागापसर्तपत् । 
प्राहुिः प्रयोगमेतस्य सूरयस्तरुिे मदे ॥ ७४६ ॥ 

इणत नागापसर्तपत् (१०७) 
अ्घे्ररुत्के्षपणनके्षपावनु प्रोन्नतसंनती । 
भजेता ंणत्रपताकौ िेदेवमेव णशरस्तदा ॥ ७४७ ॥ 
गर्ङ्ावतरिं [नृत्तरत्नावलीत (पृ. १३६) ‘चवष्ट्िूच्या पायापासून (होिाऱ्या) गांगेच्या अवतरिात’ (ते योजावे) असे म्हटले आहे. 
अचभनवग प्ताने या करिावरील आपल्या टीकेत करिव्यापाराबद्दल वगेवगेळी मते चदलेली आहेत. (ना. शा. भा. १, पृ. १३७, १३८)] 
गर्ङ्ावतारे शार्तर्ङ्िोणदत् । 

इणत गर्ङ्ावतरि् (१०८) 
कतग्यिः करिे प्रायो वामो वक्षिःत्स्थतिः करिः ॥ ७४८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्यात अलाता िारी योजीत हात रेचित केले जातात व व्यावर्ततत करिाने क ां चित करून अलपद्म 

असे खाांद्यावर (७४४) ठेवले जातात त्याला चविानाांनी वृषभक्रीचडत म्हटले आहे. 
हे वृषभक्रीचडत होय. (१०६) 
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दोन्ही हात रेचित कराव े (व) मस्तक पचरवाचहत (योजून), (७४५) पाय स्वस्स्तक करून दूर 
कराव;े तेव्हा ते नागापसर्तपत होय. चविान यािा प्रयोग तरुि मदात साांगतात. (७४६) 

हे नागापसर्तपत होय. (१०७) 
 

पाय वर उिलून खाली आिल्यावर चत्रपताक हात वर उिलले व खाली आिले व मस्तकही 
असेि (सांनत योचजले) तर (७४७) ते गांगावतरि होय. ते शाङ गयदेवाने गांगेच्या अवतरिात (म्हिजे खाली 
येण्यात) साांचगतले आहे. 

हे गांगावतरि होय. (१०८) 
 

सामान्यपिे करिात डावा हात छातीवर ठेवलेला योजावा; (७४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. सवग करिानंा सािारि अशी इणतकतग्यता सागंत आहे. ‘प्रायिः’ यावरून ज्या लक्षिात डा्या 
हातािा वेगळा ्यापार साणंगतला नसेल तेथे, असे समजावे. (७४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पाणिस्तु दणक्षिस्तत्र स्यात्तत्तत्करिानुगिः । 
इत्यष्टोत्तरशतं करिाणन । 

अथ देश्यनुसारेि देशे देशे लसद्यशािः ॥ ७४९ ॥ 
वदत्युत्प्लुणतपूवाणि [‘शांकर ताण्डवनृत्यात उत्प्ल चतपूवय करिाांनी नृत्य करतो’ असे याांिे स्पष्टीकरि स धाकरटीकेत चदले आहे. 

उत्प्ल चत म्हिजे उडी योजून ही देशीकरिे प्रय क्त होत म्हिून त्याांिे उत्प्ल चतकरि हे नाव.] करिाणन हरणप्रयिः । 
अणञ्चतं िैकिरिाणञ्चतं स्यादै्भरवाणञ्चत् ॥ ७५० ॥ 
दण्डप्रिामाणञ्चतं ि कतगयगणञ्चतकं ततिः । 
अलगं त्रीणि कूमोध्वान्द्तरपूवालगाणन ि ॥ ७५१ ॥ 
लोहडी कतगरीलोहड् येकपादाणदलोहडी । 
ततिः स्याद्दपगसरिं शयनं जलपूवगक् ॥ ७५२ ॥ 
नागबन्द्िं कपालाद्य ंिूिगनं नतपृिक् । 
स्यान्द्मत्स्यकरिं िाथ करस्पशगनसंज्ञक् ॥ ७५३ ॥ 
एिप्लुतं ततत्स्तयगक्करिं णतयगगणञ्चत् । 
णतयगक्स्वत्स्तकसंजं्ञ ि सूच्यन्द्तमथ कीर्ततत् ॥ ७५४ ॥ 
बाह्यान्द्तश्छत्रणतणरपालगिक्रोणिताणदमािः [अड्यार आवृत्तीत ‘... िके्रऽचञ्चताचदमाः’ असे छापलेले आहे. (भा. ४, प.ृ 
२४१) ‘...िक्रोचिताचदमाः’ हाि आनन्दाश्रमस्वीकृत पाठ (प.ृ ७३८) बरोबर आहे. प ढे ७८० व्या श्लोकात लिि देताना शाङ गयदेवाने 
‘उचितभ्रमरी’ असेि म्हटले आहे. स धाकरटीकेत ‘अचञ्चतभ्रमरी’ असे म्हटले आहे; पि ते योग्य वाटत नाही. भ्रमरीिे प्रकार देताना 
नृत्तरत्नावलीत (पृ. १७०) ‘उचितभ्रमरी’ असाि प्रकार चदला आहे.] । सप्त भ्रमयो भ्रमरी णशरिःपूवा णदगाणदमा ॥ ७५५ 
॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आचि त्यात उजवा हात त्या त्या करिाला अन सरिारा असावा. (७४९–) 

ही एकश ेआठ करिे होत. 
 

आता देशीला अन सरून, देशादेशाांत ज्याांिे यश प्रकाशत आहे (७४९) अशी उत्प्ल चतकरिे हरचप्रय 
(शाङ यगदेव) सागांत आहे. अांचित, एकिरिाांचित, भरैवाांचित, (७५०) दांडप्रिामाांचित, कतययंचित, नांतर 
अलग व कूमालग, ऊध्वालग आचि अांतरालग ही तीन, (७५१) लोहडी, कतयरीलोहडी, एकपादलोहडी, 
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मग दपयसरि, जलशयन, (७५२) नागबांध, कपालिूियन, नतपृष्क, मत्स्यकरि, नांतर करस्पशयन नावािे, 
(७५३) एिप्ल त, नांतर चतययक्करि, चतययगांचित, चतययक् स्वस्स्तक नावािे, मग सूच्यन्त हे साांचगतलेले, 
(७५४) बाह्य, अन्तर्, छत्र, चतचरप, अलग, िक्र व अांचित हे आरांभी असिाऱ्या सात भ्रमरी (म्हिजे 
बाह्यभ्रमरी, अांतभ्रयमरी, छत्रभ्रमरी, चतचरपभ्रमरी, अलगभ्रमरी, िक्रभ्रमरी व उचितभ्रमरी), चशरोभ्रमरी 
चदग भ्रमरी, (७५५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समपादाणञ्चतं भ्रान्द्तपादाणञ्चतमतिः पर् । 
स्कन्द्िभ्रान्द्तं ि षट कत्रशतणदणत सोढलनन्द्दनिः ॥ ७५६ ॥ 
संणक्षप्योत्प्लुणतपूवाणि करिाणन समाणदशत् । 
अणञ्चतं समपादेन त्स्थत्वोत्तानोत्प्लुतौ भवेत् ॥ ७५७ ॥ 

इत्यणञ्चत् (१) 
एकपादाणञ्चतं तत्स्यादेकपादणवणनर्तमत् । 

इत्येकिरिाणञ्चत् (२) 
ऊरुपृित्स्थतैका्घे्ररुत्प्लुतौ भैरवाणञ्चत् ॥ ७५८ ॥ 

इणत भैरवाणञ्चत् (३) 
उत्प्लुत्याणञ्चतवद्यत्र णनपतेद्दण्डवदु्भणव । 
दण्डप्रिामाणञ्चतं तद्गणदतं नृत्तवेणदणभिः ॥ ७५९ ॥ 

इणत दण्डप्रिामाणञ्चत् (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समपादाांचित, भ्राांतपादाांचित, त्यानांतर स्कां धभ्रमाांत, अशी थोडक्यात छत्तीस उत्प्ल चतकरिे 
सोढलप त्राने साांचगतली आहेत. (७५६, ७५७–) 
 

समपादाने उभे राहून वर उडी मारली असता अांचित होते. (७५७) 
हे अांचित होय. (१) 

 
एका पायाने चनमाि झालेले (अांचित) एकिरिाांचित होय. 

हे एकिरिाांचित होय. (२) 
 

एक पाय (द सऱ्या जचमनीवर ठेवलेल्या पायाच्या) माांडीच्या पाठीमागे ठेवनू वर उडी मारली असता 
ते भरैवाांचित होय. (७५८) 

हे भरैवाांचित होय. (३) 
 

अांचिताप्रमािे उडी मारून दांडाप्रमािे (ताठ शरीराने) जचमनीवर पडले असता ते नृत्तजािकाराांनी 
दांडप्रिामाांचित म्हटले आहे. (७५९) 

हे दांडप्रिामाांचित होय. (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता उत्प्लुणतकरिािंी लक्षिे देण्यासाठी सागंत आहे– 
ही भरत इत्यादींनी साणंगतली नसल्याने शुद्ध करिाचं्या प्रमािे लक्षिाणवषयीिा णनयम याचं्यातं 

आदरला जात नाही. ‘कूमोध्वान्द्तरपूवालगाणन’ म्हिजे कूमालग, ऊध्वालग व अन्द्तरालग ही तीन. 
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‘कतगरीलोहडी’ हा एक शब्द होय. ‘शयनं जलपूवगक् ’ म्हिजे जलशयन हे एक. ‘सूच्यन्द्त’ हे स्वतंत्र एक. 
‘णशरिःपूवा भ्रमरी’ म्हिजे णशरोभ्रमरी. ‘णदगाणदमा भ्रमरी’ म्हिजे णदग्भ्रमरी. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अणञ्चतं स्वत्स्तकाङ णघ्रभ्या ंकतगयगणञ्चतमुच्यते । 
इणत कतगयगणञ्चत् (५) 

अिोमुखोत्प्लुतोऽगे्रि पणतत्वा [‘क क्क टासन’ हा शब्द अड्यार (भा. ४, पृ. २४३) व आनांदाश्रम (प.ृ ७३८) या दोन्ही आवृत्तीत 
आहे. सोमेश्वराने ‘अलग्न’ हे नाव चदले असून त्याच्या लििात ‘उत्कटेनोपवेशात्’ असे म्हटले आहे. (मानसोल्लास भा. ३, पृ. १६०) 
त्यािा अथय ‘उत्कटाने बसण्याने’ असा होतो. जायसेनापतीने ‘उत्कटासनमादध्यात्’ असे ‘अलग’ करिाच्या लििात म्हटले आहे. 
त्यािा अथय ‘उत्कटासन धारि करावे’ असा होतो. प ढे उपचवष्टस्थानके (म्हिजे बसण्याच्या स्स्थती) देताना ‘उत्कट’ हे आसन चदलेले 
आहे (सां. र. भा. ४, प.ृ ३३७), ‘क क्क टासन’ चदलेले नाही. यावरून ‘उत्कटासन’ हेि या करिाच्या बाबतीत सांभवनीय वाटते.] 
कुकु्कटासन् ॥ ७६० ॥ 
बघ्नीयाद्यत्र तत्प्रोक्त्तमलगं सूणरशार्तर्ङ्िा । 

इत्यलग् (६) 
कूमासनं यद्यलगे भवेत्कूमालगं तदा ॥ ७६१ ॥ 

इणत कूमगलग् (७) 
ऊध्वालगं तत्पणतत्वा समा्घे्ररूध्वगसंत्स्थतौ । 

इत्युध्वालग् (८) 
कृतालगो णनपत्यो्यामुत्तानोरिःस्थलत्स्थतिः ॥ ७६२ ॥ 
पृितिः श्रोणिसंस्पर्तश णशरिः स्यादन्द्तरालगे । 

इत्यन्द्तरालग् (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वस्स्तकय क्त पायाांनी केलेले अांचित कतयरी-अांचित म्हटले आहे. 
हे कतययंचित होय. (५) 

 
ज्यात खाली तोंड करून उडी मारून, प ढे पडून, क क्क टासन (७६०) केले जाते ते चविान 

शाङ गयदेवाने अलग म्हटले आहे. 
हे अलग होय. (६) 

 
अलग (करिात) जर (शवेटी) कूमासन केले तर ते कूमालग होय. (७६१) 

हे कूमालग होय. (७) 
 

पडल्यावर (शवेटी जर) वर केलेले समपाद योजले तर ते ऊध्वालग होय. 
हे ऊध्वालग होय. (८) 

 
अलग करून, जचमनीवर पडून, छाती उत्तान योजून राचहलेल्या (नतयकािे) (७६२) मस्तक मागनू 

चनतांबाला स्पशय करिारे असे अांतरालगात योजाव.े 
हे अांतरालग होय (९) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
समपादत्स्थतो यत्र णववत्यग णत्रकमुत्प्लुतिः ॥ ७६३ ॥ 
णतयगक्पाते लोहडी तलु्लणठतं िोच्यते बुिैिः । 
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इणत लोहडी, लुणठतं वा (१०) 
स्वत्स्तकाङ णघ्रकृता सैव कतगरीलोहडी मता ॥ ७६४ ॥ 
इणत कतगरीलोहडी, कतगरीलुणठतं वा (११) 
एकाङ णघ्रजा त्वेकपादलोहडी संमता सता् । 
इत्येकपादलोहडी, एकपादलुणठतं वा (१२) 
वैष्ट्िवे स्थानके त्स्थत्वा पतेत्पारे्श्वन िेदु्भणव ॥ ७६५ ॥ 
करिं दपगसरिं तदाह करिाणिपिः । 

इणत दपगसरि् (१३) 
तदेव जलशय्याख्यमासने जलशाणयवत् ॥ ७६६ ॥ 

इणत जलशयन् (१४) 
नागबन्द्िं तदेव स्यान्नागबन्द्िवदासने । 

इणत नागबन्द्ि् (१५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समपादाने उभे राहून ज्यात (नतयक) चत्रक वळवनू वर उडी मारतो (७६३) व चतरके खाली पडतो 
ती लोहडी होय. चविानाांकडून ते ल चठत (असेही) म्हटले जाते. 

ही लोहडी सकवा ल चठत होय. (१०) 
 

तीि स्वस्स्तकय क्त पायाांनी केलेली कतयरीलोहडी मानली आहे. (७६४) 
ही कतयरीलोहडी सकवा कतयरील चठत होय. (११) 

 
एका पायाने चनमाि होिारी एकपादलोहडी म्हिून सज्जनाांना मान्य आहे. 

ही एकपादलोहडी सकवा एकपादल चठत होय. (१२) 
 
वैष्ट्िवस्थानात उभे राहून जर (नतयक) बाजूने जचमनीवर पडला तर ते (७६५) दपयसरि करि 

म्हिून करिाचधप (शाङ यगदेव) साांगतो. 
हे दपयसरि होय. (१३) 

 
पाण्यावर पह डल्याप्रमािे आसन केले असता तेि जलशयन नावािे होय. (७६६) 

हे जलशयन होय. (१४) 
 

नागबांधाप्रमािे आसन केले असता तेि नागबांध होय. 
हे नागबांध होय. (१५) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
समपादत्स्थतो यत्र संस्पृश्य णशरसा भुव् ॥ ७६७ ॥ 
[या करिािे नाव जायसेनापतीने ‘कपालस्पशयन’ असे चदले आहे. त्यािे लिि “ज्यात नतयक लोहडी करतो व अलग योजून मस्तकाने 
जचमनीला थोडा स्पशय करतो त्याला कपालस्पशय म्हितात” असे चदले आहे. “इतराांनी ‘कपालिूिय’ असे हे म्हटले आहे ते िाांगले नव्हे” 
असे तो प ढे म्हितो. (न.ृ र. पृ. १६८) सोमेश्वराने यािे ‘कपालस्पशयन’ हे नाव चदलेले आहे. त्यािे लिि “प ढे वाकून, मस्तकाने 
जचमनीला स्पशय करून ज्यात उत्प्ल त केले जाते (म्हिजे वर उडी मारली जाते) ते ‘कपालस्पशय’ होय’ असे चदले आहे. (मानसोल्लास 
भा. ३, प.ृ १६०). पाश्वयदेवाने ‘कपालििूयन’ हे नाव चदले आहे. (सां. स. सा. पृ. ७०)] परावृत्तस्तत्कपालिूिगनं वर्तितं बुिैिः 
। 
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इणत कपालिूिगन् (१६) 
कपालिूिगनं कृत्वोत्तानं वक्षश्चलासन् ॥ ७६८ ॥ 
यत्रोक्त्त ंनतपृिं तद्वङकोलमपरैणरद् [जायसेनापतीने यािे नाव ‘व्यङ्कोल’ असे चदले आहे व काही यािे नाव ‘नतपृष्’ हे 
साांगतात असे म्हटले आहे (नृ. र. पृ. १६८). पाश्वयदेव यािे नाव ‘वेङ्कोल’ हे देतो (सां. सां. सा. पृ. ७०). सोमेश्वराने ‘नतपृष्’ हे नाव चदले 
आहे (मानसोल्लास भा. ३, पृ. १६१).] 

इणत नतपृि् (१७) 
उत्प्लुत्य मध्यमावत्यग वामपार्श्वेन मत्स्यवत् ॥ ७६९ ॥ 
पणरवतेत िेन्द्मत्स्यकरिं वर्तितं तदा । 

इणत मत्स्यकरि् (१८) 
अलगं करिं कृत्वा हस्तेनाणश्रत्य ि णक्षणत् ॥ ७७० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
समपादाने उभे राहून ज्यात (नतयक खाली वाकून) मस्तकाने जचमनीला स्पशय करून, (७६७) मागे 

वळतो ते चविानाांनी कपालििूयन म्हिून वर्तिलेले आहे. 
हे कपालिूियन होय (१६) 

 
ज्यात कपालििूयन करून छाती उत्तान ठेवलेली व िलासन योजलेले असते (७६८) ते नतपषृ् 

म्हटले आहे. हे द सऱ्या (आिायांनी) वांकोल (म्हिनू साांचगतले आहे). 
हे नतपृष् होय. (१७) 

 
वर उडी मारून, मध्ये (म्हिजे कमर) थोडी वळवनू, डाव्या बाजूने माशाप्रमािे (७६९) वळले 

असता ते मत्स्यकरि म्हिनू वर्तिलेले आहे. 
हे मत्स्यकरि होय. (१८) 

 
ज्यात अलग करि करून, हाताने जचमनीिा आश्रय घेऊन, (७७०) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पणरवतेत यत्राििः करस्पशगनमूणिरे । 

इणत करस्पशगन् (१९) 
उत्प्लुत्यान्द्यतमा ंसूिीं खे कृत्वा भजते णक्षतौ ॥ ७७१ ॥ 
यदोत्कटासनं [सोमेश्वराने एिप्ल तािे लिि प ढीलप्रमािे चदले आहे–‘उत्प्ल त्य गगने यत्र हस्तौ पादौ प्रसायय ि ॥ ऊध्वयम त्कटके 
वाचप पातादेिप्ल तां भवते्’ ॥ ‘आकाशात उडी मारून, दोन्ही हात व दोन्ही पाय वर पसरून सकवा उत्कटकात (म्हिजे उत्कटक 
आसनात) (योजून) (जचमनीवर) पडल्याने एिप्ल त होते.’ (मानसोल्लास भा. ३, पृ. १६१)] िोध्वगस्थानमेिप्लुतं तदा । 

इत्येिप्लुत् (२०) 
णतयगगेकेन पादेन समुत्प्लुत्य णनपत्य िेत् ॥ ७७२ ॥ 
णतिेद् भु्यङ णघ्रिान्द्येन स्याणत्तयगक्करिं तदा । 

इणत णतयगक्करि् (२१) 
समपादात्परं णतयगगुत्प्लुतौ णतयगगणञ्चत् ॥ ७७३ ॥ 

इणत णतयगगणञ्चत् (२२) 
स्याणत्तयगक्स्वत्स्तकं कृत्वा स्वत्स्तकं णतयगगुत्प्लुतौ । 

इणत णतयगक्स्वत्स्तक् (२३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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खाली पचरवतयन केले जाते (म्हिजे सभोवार वळले जाते) त्याला करस्पशयन म्हटले आहे. 
हे करस्पशयन होय. (१९) 

वर उडी मारून, कोिती तरी एक सूिी आकाशात करून (जेव्हा नतयक) जचमनीवर (७७१) वरच्या 
स्थानी (?) उत्कटासन करतो तेव्हा ते एिप्ल त होय. 

हे एिप्ल त होय. (२०) 
 

एका पायाने चतरकी उडी मारून खाली आल्यावर जर (७७२) (नतयक) द सऱ्या पायाने जचमनीवर 
उभा राहील तर ते चतययक्करि होय. 

हे चतययक्करि होय. (२१) 
 

समपादाने उभे राहून नांतर चतरकी वर उडी मारली असता ते चतययगांचित होय. (७७३) 
हे चतययगांचित होय. (२२) 

 
स्वस्स्तक करून चतरकी वर उडी मारली असता ते चतययक्स्वस्स्तक होय. 

हे चतययक्स्वस्स्तक होय. (२३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समाद्यन्द्यतमा ंसूिीं दिते णनिने यणद ॥ ७७४ ॥ 
करिाणन तदा प्राणञ्च सूच्यन्द्ताणन प्रिक्षते । 

इणत सूच्यन्द्त् (२४) 
दणक्षिेनाङ णघ्रिा त्स्थत्वा वाममङ कघ्र तु कुञ्चयेत् ॥ ७७५ ॥ 
वामावतं [‘वामावतां’ असा पाठ अड्यार आवतृ्तीत आहे. त्यािा अन्वय ज ळत नाही. स धाकरटीकेतील ‘वामावतां भ्रामयेत्’ यािा अथय 
‘डाव्या बाजूने गोलाकार चर्फरावे’ असा होऊ शकेल (भा. ४, पृ. २४८). ‘वामावतं’ असा पाठ आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ७४०) असून 
त्यािा ‘भवते्’ या चक्रयापदाशी अन्वय ज ळतो.] भवेद्यत्र सा बाह्यभ्रमरी मता । 

इणत बाह्यभ्रमरी (२५) 
एतस्यास्तु णवपयासादन्द्तभ्रगमणरका भवेत् ॥ ७७६ ॥ 

इत्यन्द्तभ्रगमरी (२६) 
णत्रणवक्रमाकारिारी (णर?) स्थानमास्थाय यत्र तु । 
वामावतगभ्रमादाहुस्ता ंछत्रभ्रमरीं बुििः ॥ ७७७ ॥ 

इणत च्छत्रभ्रमरी (२७) 
णतणरपभ्रमरी णतयगग्भ्रमेऽङ णघ्रस्वत्स्तकात्पर् । 

इणत णतणरपभ्रमरी (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पूवी साांचगतलेली (करिे) शवेटी समा इत्यादींपकैी कोिती तरी एक सूिी धारि करतात तेव्हा ती 
सूच्यन्त म्हिून म्हितात. (७७४, ७७५–) 

हे सूच्यांत होय. (२४) 
 

ज्यात उजव्या पायाने उभे राहून डावा पाय क ां चित केला जातो (७७५) (आचि) डाव्या बाजूने गोल 
चर्फरण्याने योजना केली जाते ती बाह्यभ्रमरी मानली आहे. 

ही बाह्यभ्रमरी होय. (२५) 
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हीि उलट योजल्याने अांतभ्रयमरी होते. (७७६) 
ही अांतभ्रयमरी होय. (२६) 

 
चत्रचवक्रमािा आकार धारि करिारे स्थान योजून (एक पाय जचमनीवर ठेवनू) ज्यात (नतयक) 

डाव्या बाजूने गोलाकार चर्फरतो चतला चविान छत्रभ्रमरी म्हितात. (७७७) 
ही छत्रभ्रमरी होय. (२७) 

 
पायाांिे स्वस्स्तक योजल्यानांतर चतरके गोल चर्फरल्यास ती चतचरपभ्रमरी होय. 

ही चतचरपभ्ररी होय. (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वैष्ट्िवस्थानके त्स्थत्वा यदा वामाङ णघ्रिा त्स्थतिः ॥ ७७८ ॥ 
देहं भ्रामयते णतयगगलगभ्रमरी तदा । 

इत्यलगभ्रमरी (२९) 
िक्रभ्रमणरका खण्डसूच्यिे िक्रवद्भ्रमात् ॥ ७७९ ॥ 

इणत िक्रभ्रमरी (३०) 
समपादानन्द्तरं िेणत्तरश्चीं भ्रामयेत्तनु् । 
उणितभ्रमरीं प्राह तदा शंकरवल्लभिः ॥ ७८० ॥ 

इत्युणितभ्रमरी (३१) 
णशरसैव भुणवऽत्स्थत्वोध्वीकृतौ िरिौ दित् । 
पणरभ्रमणत यत्र णत्रिः णशरोभ्रमरी मता ॥ ७८१ ॥ 

इणत णशरोभ्रमरी (३२) 
[स धाकरटीकेत यािे स्पष्टीकरि प ढीलप्रमािे चदले आहे – ‘पूवीप्रमािे एकवार चर्फरून एका चदशते उभा राहतो, प न्हा एकवार चर्फरून 
द सऱ्या चदशते उभा राहतो. अशा रीतीने त्या त्या चदशते हाताने जचमनीिा अवलांब करून, चर्फरून राचहले असता चदग्भ्रमरी होय.’ 
(अड्यार भा. ४, पृ. २५०)] प्राग्वत्सकृत्सकृद्भ्रान्द्त्वा हस्तभ्रान्द्त्या घृतणक्षणतिः । 
णदक्ितुष्ट्के क्रमाणत्तिदे्यदा णदग्भ्रमरी तदा ॥ ७८२ ॥ 
इणत णदग्भ्रमरी (२३) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वैष्ट्िवस्थानात उभे राहून जेव्हा डाव्या पायावर उभा राचहलेला (नतयक) (७७८) शरीर चतरके गोल 

चर्फरवतो तेव्हा ती अलगभ्रमरी होय. 
ही अलगभ्रमरी होय. (२९) 

 
खांडसूिी करिाच्या अधात िाकाप्रमािे गोल चर्फरल्याने ती िक्रभ्रमरी होय. (७७९) 

ही िक्रभ्रमरी होय. (३०) 
 

समपादानांतर शरीर चतरके गोल चर्फरवले असता शांकरचप्रय (शाङ यगदेव) ती उचितभ्रमरी म्हितो. 
(७८०) 

ही उचितभ्रमरी होय. (३१) 
 

ज्यात मस्तकावरि जचमनीवर राहून, पाय वर केलेले असे धारि करीत करीत (नतयक) तीन वळेा 
गोल चर्फरतो ती चशरोभ्रमरी मानली आहे. (७८१) 
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ही चशरोभ्रमरी होय. (३२) 
 

पूवीप्रमािे एकेक वळे चर्फरून हाताच्या भ्रमिाने जचमनीिा आश्रय घेत (नतयक) िारी चदशाांना 
क्रमाने राहातो तेव्हा ती चदग्भ्रमरी (होय). (७८२) 

ही चदग्भ्रमरी (होय). (३३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समपादाणञ्चतं कृत्वा स्कन्द्िेनैकेन भूत्स्थतिः । 
पणरवृत्य ि णतयगक्िेत्पादावुल्लोलयेत्तदा ॥ ७८३ ॥ 
समपादाणञ्चतं प्राह सूणरिः श्रीकरिाग्रिीिः । 

इणत समपादाणञ्चत् (३४) 
भ्रामणयत्वा दणक्षिाङ कघ्र तदीयतलपृितिः ॥ ७८४ ॥ 
जङ घामध्यमवष्टभ्य वामा्घे्ररणञ्चतं पद् । 
णविाय णतयगक् स्कन्द्िाभ्यामणििाय णववृत्य ि ॥ ७८५ ॥ 
पादावुल्लोलयेत्प्रोक्त्त ंभ्रान्द्तपादाणञ्चतं तदा । 

इणत भ्रान्द्तपादाणञ्चत् (३५) 
उत्कटासनमास्थायाणञ्चतं कृत्वा सयुग्मतिः ॥ ७८६ ॥ 
त्स्थत्वा भुणव ्योत्म्न कृत्वार्ङ्ान्द्तराणि ततो भुव् । 
अवष्टभ्य कराभ्या ंिेद् भ्रान्द्त्वा भ्रान्द्त्वा ि पूवगवत् ॥ ७८७ ॥ 
णतिेत्प्रणतणदशं प्रोक्त्त ंस्कन्द्िभ्रान्द्तं तदा वुिैिः । 

इणत स्कन्द्िभ्रान्द्त् (३६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समपाद असता अांचित करि करून, एका खाांद्याने जचमनीवर राचहलेला (नतयक) पचरवतयन करून 
(म्हिजे गोल वळून) जेव्हा पाय चतरके जोराने हलचवतो तेव्हा (७८३) श्रीकरिाग्रिी (शाङ यगदेव) ते 
समपादाांचित म्हिनू साांगतो. 

हे समपादाांचित होय. (३४) 
 

उजवा पाय गोल चर्फरवनू, त्याच्या तळव्याच्या मागच्या भागाने (७८४) डाव्या पायाच्या टाांगेच्या 
मधल्या भागाला आधार देऊन, अांचित पाय करून, खाांद्याांनी चतरके (जचमनीवर) राहून व गोल वळून 
(७८५) पाय जोराने हलचवले असता ते भ्राांतपादाांचित म्हटले आहे. 

हे भ्राांतपादाांचित होय. (३५) 
 

उत्कटासन योजून, अांचित (करि) करून, दोन्ही (खाांद्याांनी) जचमनीवर राहून (व) इतर अवयव 
आकाशात योजून मग हाताांनी जचमनीिा आधार घेऊन पूवीप्रमािे गोल चर्फरून चर्फरून (७८७) प्रत्येक 
चदशलेा राचहल्यास ते चविानाांनी स्कां धभ्राांत म्हटले आहे. 

हे स्कां धभ्राांत होय. (३६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता करिाचं्या समूहस्वरूपािे जे अगंहार त्यािें लक्षि देण्यासाठी आिी त्यांच्या प्रयोगािे 
स्थान, लळ व ्युत्पत्तीसह स्वरूप सागंत आहे. नाटक इत्यादी रूपकातं, नाटक इत्यादींिा कथाभाग 
सूणित करिे या रूपाने, प्रथम प्रत्याहार इत्यादी बावीस अगंानंी युक्त असिारा, नादंी इत्यादी कवीने 
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रिलेला असा जो णवणशष्ट संदभग तो पूवगरंग होय. भावप्रकाशनकाराने त्यािे ्युत्पत्तीसह लक्षि साणंगतले 
आहे ते असे– “गीताने, नाट्याने (वाद्याने), नृत्ताने व अणभनयाने, नट रंगभूमीवर, अनुकरि करावयाच्या 
राम इत्यादींच्या अवस्थानंी तत्काळ राम इत्यादींशी तादात्म्य प्राप्त झाल्याने पे्रक्षकानंा रसयुक्त करतो. 

सभापणत, सभा, सभासद, गायक व वादक, नटी आणि नट जेथे एकमेकाचं्या अनुरंजनाने 
आनंणदत होतात तो रंग म्हिून जािावा. जो (त्या) पूवी प्रयुक्त केला जातो तो हा पूवगरंग म्हिून णवद्वानानंी 
म्हटला आहे. 

कलापात, पादभाग व पणरवतग णवद्वानाकंडून रंगभूमीवर (प्रयोग सुरू होण्या) पूवी योजले जातात 
म्हिून तो पूवगरंग होय.” (भावप्रकाशन, पृ. १९४) 

त्या पूवगरंगातील बावीस अगंामंध्ये मागासाणरत इत्यादींत तसेि णत्रसामानंतरच्या रंगद्वार नावाच्या 
अगंामध्ये, 

“देवस्तुतीवर आिारलेले जे अगं जेथे णदसून येते तेथे ते शंकराने योणजलेल्या उद्धत अगंहारानंी 
प्रयुक्त कराव.े जेथे स्त्रीपुरुषाणश्रत शंृगारयुक्त गान असते (तेथे) ते देवीने (म्हिजे पावगतीने) योणजलेल्या 
लणलत अगंहारानंी प्रयुक्त करावे.” 

(भावप्रकाशन पृ. १९८) इत्यादी विनावंरून, तेथे अगंहार प्रयुक्त करावे. िागंला प्रयोग केला 
असता णमळिारे दृष्ट लळ म्हिजे गीत ऐकण्याने व नृत्त पाहण्याने णनमाि झालेला आनंद व अदृष्ट लळ 
म्हिजे देवतानंा संतोष उत्पन्न होण्यामुळे अपूवग साध्य परलोकातील सुख. ते दोन्द्ही (प्रकारिे लळ) या 
अगंहारानंी णसद्ध होते. 

तसे म्हटलेि आहे– 
“जो अशा रीतीने णवणियुक्त पूवगरंग प्रयुक्त करतो त्याला येथे (म्हिजे इहलोकात) अशुभ प्राप्त 

होत नाही व (मृत्य–ू) नंतर तो स्वगाला जातो.” (भावप्रकाशन, पृ. १९९) 
‘अङ गानामुणिते देशे हरिं सणवलासक्।’ 

अगंािे म्हिजे हात, पाय इत्यादींिे; उणित णठकािी–म्हिजे पूवी साणंगतलेल्या पार्श्वग इत्यादी तेरा 
पाणिके्षत्रातंील जे स्थान जेथे योग्य असते तेथे; तसेि पायाचं्या बाबतीत ज्या िारीत जे स्थान योग्य असते 
तेथे; याप्रमािे मस्तक इत्यादी अगंाचं्याही बाबतीत योग्य स्थान जािावे. तेथे ‘हरि’ म्हिजे हार अथात 
दुसऱ्या स्थानातून प्रात्प्त. अगंहारािे लक्षि एवढेि (म्हिजे अगंािें उणित णठकािी हरि असे) 
साणंगतल्यास लौणकक अशी अवयवािंी हालिाल ही अगंहार होण्यािा प्रसगं उत्पन्न होईल. ते 
टाळण्यासाठी ‘सणवलासक्’ असे म्हटले आहे. तरीही या लक्षिािी नृत्तकरिावंर अणत्यात्प्त होईल; ती 
दूर करण्यासाठी ‘मातृकोत्करसंपाद्य्’ असे म्हटले आहे. दोन करिानंी णनष्ट्पन्न होिारी ती मातृका होय. 
तसे पुढे सागंिारि आहे– “करिाभ्या ं मातृका स्यात ।” म्हिून त्यािंा उत्कर म्हिजे समूह, त्याने 
संपादायिा. अशा रीतीने णवणशष्ट असे अगंािें हरि म्हिजे अगंहार हे ्युत्पणत्तसह लक्षि होय. दुसरी 
्युत्पणत्त देत आहे– ‘हरािा हा, तो हार’ हे प्रयोगािे णवशेषि. तोही प्रयोग अगंानंी साध्य होतो म्हिून 
‘अङ गैिः हारिः’ [अगंानंी (णनष्ट्पन्न ्हावयािा) हार (हरािा हा प्रयोग)] तो अगंहार होय असा अथग. (७८९–
७९१). 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवद्यन्द्तेऽन्द्येऽणप भूयासंो भेदािः करिसंश्रयािः ॥ ७८८ ॥ 
न ते श्रीशार्तर्ङ्िा प्रोक्त्ता ग्रन्द्थप्रणथमभीरुिा । 

इणत षट कत्रशदुत्प्लुणतकरिाणन । 
पूवगररे्ङ् [नाट्यप्रयोग प्रत्यिपिे स रू होण्यापूवी देवता प्रसन्न करण्यासाठी व चवघ्नाांिे शमन होण्यासाठी करावयािा पूवयरांग 
नाट्यशास्त्राच्या पािव्या अध्यायात सचवस्तर वियन केला आहे. पूवयरांगचवधीिे एकोिीस घटकावयव भरताने चदले आहेत. त्याांतील 
प्रत्याहार, अवतरि, आरांभ, आश्राविा, वक्त्रपाचि, पचरघट्ना, सांघोटना, मागासाचरत व (ज्येष्, मध्यम आचि कचनष् ही) आसाचरते 
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अशी ही पूवयरांगािी नऊ अांगे म ख्यतः वाद्यसांगीताशी सांबद्ध असून ती पडद्याआड योचजली जात म्हिून त्याांना बचहगीत असे नाव होते. 
पडदा दूर झाल्यावर गीतचवचध, उत्थापन, पचरवतयन, नाांदी, श ष्ट्कावकृष्टा, रांगिार, िारी, महािारी, चत्रगत व प्ररोिना ही दहा अांगे 
योचजली जात. 

भावप्रकाशनात ही अांगे साांचगतली आहेत, ती अशी– 
प्रत्याहार, अवतरि, आरांभ, आस्त्रावि, वक्त्रपाचि, पचरघट्ना, सांघट्ना, मागासाचरत, श ष्ट्कापकृष्टक, उत्थापन, पचरवतयन, 

नाांदी, प्ररोिना, चत्रगत, आसाचरत, गीत, ध्र वा, चत्रसाम व रांगिार. (भावप्रकाशन पृ. १९४, १९५) चत्रसामािे लिि भावप्रकाशनात असे 
चदले आहे– 

‘तीन प्रकारिे नृत्त, तीन लयी, तीन पािी (असिारे) ते चत्रसाम होय. (भावप्रकाशन प.ृ १९८). वाचिक, आांचगक व साचत्त्वक 
या (तीन प्रकारच्या) अचभनयाांम ळे चत्रनतृ्त (म्हिजे तीन प्रकारिे नृत्त) म्हटले जाते (भा. प्र. प.ृ १९८). द्र त, मध्य व चवलां चबत या तीन 
लयी होत; समपाचि, अवरपाचि व उपचरपाचि हे तीन पािी होत. (पहा स. रां. भा. २, तालाध्याय–पृ. २२, २३).’ ‘रांगिारािे लिि 
नाट यशास्त्रात प ढीलप्रमािे चदले आहे– 

“यस्मादचभनयस्त्वत्र प्रथमां ह्यवताययते । 
रङ गिारमतो जे्ञयां वागङ गाचभनयात्मकम् ॥” (ना. शा. भा. १, पृ. २१८) 
‘यात प्रथम अचभनय अवतीिय होतो (अथात योजला जातो) म्हिून वाचिक व आांचगक अचभनय असिाऱ्या स्वरूपािे (हे) 

रांगिार जािाव.े’ प्रा. काचलक मार दत्त याांनी भरतचनर्तदष्ट पूवयरांगात बावीस अांगे मानली आहेत. अथात आसाचरतािे तीन प्रकार तीन 
वेगवगेळी अांगे मानून व श ष्ट्का आचि अवकृष्टा ही वेगवगेळी दोन अांगे घेऊन त्याांनी ही बावीस सांख्या चदली आहे. (See–Studies in the 
Nᾱţyśᾱstra, p. 219, F. N. 2)] प्रयोक्त्त्यान् दृष्टादृष्टललानणप ॥ ७८९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
करिाांिे इतरही प ष्ट्कळ प्रकार आहेत. (७८८) ग्रांथािा (अकारि) चवस्तार होईल ही भीचत 

असलेल्या श्रीशाङ गयदेवाने ते साांचगतलेले नाहीत. (७८९–) 
ही छत्तीस उत्प्ल चतकरिे होत. 

 
पूवयरांगात योजावयािे, दृष्ट व अदृष्ट र्फलेही असलेले(७८९) 
--------------------------------------------------------------------------- 
अर्ङ्हारान् प्रवक्ष्याणम नामतो लक्ष्मतस्तथा । 
अर्ङ्ानामुणिते देशे हरिं सणवलासक् ॥ ७९० ॥ 
मातृकोत्करसंपाद्यमर्ङ्हारोऽणभिीयते 
यद्वा हारो हरस्याय ंप्रयोगोऽरै्ङ्णरणत स्मृतिः ॥ ७९१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अगांहार मी (आता) नाव े तसेि लििे देऊन साांगतो. मातृकाांच्या समूहातून चनष्ट्पन्न करावयािे, अांगाांिे 
(म्हिजे अवयवाांिे) योग्य जागी चवलासय क्त हरि (म्हिजे िलनवलन) अांगहार म्हटले जाते; सकवा हा 
अांगाांनी (म्हिजे अवयवाांनी) हरािा (म्हिजे शांकरािा) प्रयोग म्हिून (अांगहार या नावाने) शास्त्रात म्हटला 
आहे. (७९०, ७९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

करिाभ्या ंमातृका स्यात्कलापिः करिैणिणभिः । 
ितुर्तभिः खण्डको जे्ञयिः संघातिः पञ्चणभमगतिः ॥ ७९२ ॥ 
इणत संघणवशेषेि संज्ञाभेदान् परे जगुिः । 
करिन्द्यनूताणिक्य ंतेषा ंमेने मुणनिः स्वय् ॥ ७९३ ॥ 
द्वाभ्या ंणत्रणमश्चतुर्तभवेत्येतद्वाशब्दसूणित् । 
त्स्थरहस्तोऽथ पयगस्तिः सूिीणवद्धोऽपराणजतिः ॥ ७९४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
दोन करिाांनी मातृका होते; तीन करिाांनी कलाप व िार (करिाांनी) खांडक जािावा. पाि 

(करिाांनी) सांघात मानला आहे. (७९२) असा चवचशष्ट समूहाम ळे नावाांिा भेद इतर (आिायांनी) साांचगतला 
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आहे. स्वतः भरतम नीने त्याांच्याबाबतीत करिाांिी कमीअचधक सांख्या मानली आहे. (७९३) ‘दोन 
(मातृकाांनी), चतन्हींनी सकवा िारींनी’ यातील सकवा या शब्दाने हे सूचित होते. 
 

स्स्थरहस्त, मग पययस्त, सूिीचवद्ध, अपराचजत, (७९४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. ‘मातृकाचं्या समूहाने संपादायिा’ अशा अगंहाराच्या लक्षिात आलेल्या मातृकेिे लक्षि प्राप्त 
झाल्यावर णवणशष्ट अशा करिाचं्या समूहािंी नावे सागंत आहे. अवयवस्वरूपाचं्या दोन करिानंी (मातृका 
होते); मातृका हे अवयवीिे नाव जािावे. तसेि अवयवभूत तीन करिानंी अवयवी कलाप हे नाव, िार 
करिानंी खंडक हे अवयवीिे नाव, पाि करिानंी संद्यात हे अगंहारामंध्ये क्वणित करिाचं्या साणंगतलेल्या 
संख्येपेक्षा ती कमी असते, क्वणित जास्त असते हे कशावरून समजावे अशी आकाकं्षा उत्पन्न झाल्यावर 
सागंत आहे– ‘वा’ शब्दाने हे सूणित होते– 

“द्वाभ्या ंणत्रणभश्चतुर्तभवाप्यर्ङ्हारस्तु मातृणभिः ।” (ना. शा. भा. १, पृ. ९१) 
‘दोन्द्हींनी, णतन्द्हींनी, िारींनी’ हे शब्द मातृकेिे णवशेषि आहेत. (७९२, ७९३, ७९४–) 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वैशाखरेणितिः पार्श्वगस्वत्स्तको भ्रमरोऽपरिः । 
आणक्षप्तकिः पणरत्च्छन्नो मदाणद्वलणसतस्ततिः ॥ ७९५ ॥ 
आलीढाच्छुणरतौ पार्श्वगच्छेदसंज्ञोऽपसर्तपतिः । 
मत्ताक्रीडस्तथा णवदु्यद्भ्रान्द्तोऽमी षोडशोणदतािः ॥ ७९६ ॥ 
ितुरश्रेि मानेनार्ङ्हारा मुणनसंमतािः । 
णवष्ट्कम्भापसृतो मत्तस्खणलतो गणतमण्डलिः ॥ ७९७ ॥ 
अपणवद्धश्च णवष्ट्कम्भोद्धणट्टताणक्षप्तरेणितािः। 
रेणितोऽिगणनकुट्टश्च वृणश्चकापसृतस्ततिः ॥ ७९८ ॥ 
अलातकिः परावृत्तिः पणरवृत्ताणदरेणितिः । 
उद् वृत्तकश्च संभ्रान्द्तसजं्ञिः स्वत्स्तकरेणितिः ॥ ७९९ ॥ 
षोडशेणत त्र्यश्रमाना द्वाकत्रशदुभये मतािः । 
करिव्रातसंदभानन्द्त्यात्तषेामनन्द्तता ॥ ८०० ॥ 
द्वाकत्रशत्त ेतथाप्युक्त्तािः प्रािान्द्यणवणनयोगतिः । 
एकैकं करिं कायं कलया गुरुरूपया ॥ ८०१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वैशाखरेचित, पाश्वयस्वस्स्तक, भ्रमर, आचिप्तक, पचरस्च्छन्न, मदचवलचसत, नांतर (७९५) आलीढ व 
आच्छ चरत, पाश्वयच्छेद नावािा, अपसर्तपत, मत्ताक्रीड, तसेि चवद्य द्भ्राांत असे हे सोळा म चनसांमत अांगहार 
ित रश्र (तालाच्या) प्रमािाने साांचगतले आहेत. चवष्ट्कां भापसतृ, मत्तस्खचलत, गचतमांडल, (७९६,७९७) 
अपचवद्ध, चवष्ट्कां भ, उद्घचट्त, आचिप्तरेचित, रेचित, अधयचनक ट्, वृचिकापसृत, नांतर (७९८) अलातक, 
परावृत्त, पचरवृत्तरेचित, उद वृत्तक, सांभ्राांत नावािा, स्वस्स्तकरेचित, (७९९) असे हे सोळा (अांगहार) त्र्यश्र 
(तालाच्या) प्रमािाने (होत). दोन्ही चमळून (ते) बत्तीस मानले आहेत. करिसमूहाांच्या सांदभांच्या 
अनांतपिाम ळे त्याांिीही सांख्या अनांत होय. (८००) तथाचप म ख्य चवचनयोगान सार ते बत्तीस साांचगतले आहेत. 
सवय अांगहाराांच्या बाबतीत एकेक करि ग रुस्वरूपाच्या माते्रने योजाव े(८०१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

क. आता अगंहारािंा नामणनदेश करीत आहे– 
‘मदाणद्वलणसतिः’ म्हिजे मदणवलणसत. ‘ितुरश्रेि मानाने’ ितुरश्र म्हिजे िच्चत्पुटताल त्यािे मान 

म्हिजे प्रमाि, त्याने समसंख्येच्या कला असिारे ितुरश्र म्हिून म्हटले आहे. म्हिून त्स्थरहस्त इत्यादी 
सोळा अगंहाराचं्या बाबतीत एकेक गुरु कलेने योजायच्या, पुढे साणंगतल्या जावयाच्या करिाचं्या 
समसंख्येमुळे ितुरश्रस्वरूप जािावे. पि सूिीणवद्ध इत्यादी काही अगंहारातं करिािंी संख्या कमी-
अणिक णदसत असल्याने करिािंी समसंख्या कशी व त्या अगंहारािें ितुरश्रस्वरूप कसे असे म्हटल्यास 
सागंतो– की तेथे करिाचं्या जागी रेिक योजून संख्यापूर्तत करावी असा संप्रदाय जािावा. म्हिूनि 
गं्रथकारानेही ‘अङ गहारािः सरेिकािः’ (रेिकासंह अगंहार) असे सागंताना अगंहारािें अगं असिे हे 
रेिकािें स्वरूप सूणित केले आहे. तसेि गणतमंडल इत्यादी त्र्यश्र अगंहाराचं्या बाबतीत रेिकानंी 
करिािंी णवषम संख्या संपादावी असे जािाव–े (७९४ ते ८००) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सवेषामर्ङ्हारािाणमत्याह करिाग्रिीिः । 
लीनं समनखं कृत्वा ्यणंसतं िात्र णवच्युतौ ॥ ८०२ ॥ 
करौ कृत्वोत्ज्झतालीढिः प्रत्यालीढं व्रजेत्ततिः । 
णनकुट्टकोरूद् वृत्ताख्यस्वत्स्तकाणक्षप्तकान्द्यथ ॥ ८०३ ॥ 
णनतम्बं कणरहस्तं ि कटीत्च्छन्नणमणत क्रमात् । 
करिैिः त्स्थरहस्तिः स्याद्दशणभिः णशववल्लभिः ॥ ८०४ ॥ 
अर्ङ्हारेषु सवेषु प्रत्यालीढान्द्तमाणदतिः [शाङ गयदेवाप्रमािेि जायसेनापतीनेही अचभनवग प्तमतान सार म्हटले आहे– 

आदौ सवांगहारािाां कैचित्करिसञ्चयः । 
स्स्थरहस्तोक्तलीनाचदप्रत्यालीढान्त इष्ट्यते ॥ (नृत्तरत्नावली पृ. १४०)] 
“काही (आिायांनी) सवयअांगहाराांच्या बाबतीत आरांभी, स्स्थरहस्तात साांचगतलेला लीनपासून ते प्रत्यालीढअखेरपयंत 

करिसमूह मानलेला आहे.” [पहा–अचभनवभारती– ना. शा. (बडोदा) भा. १, पृ. १३९, १४०] । 
प्रयोक्त्त्यणमणत प्राहुिः केणिन्नाट यणवशारदािः ॥ ८०५ ॥ 

इणत त्स्थरहस्तिः (१) 
तलपुष्ट्पपुटं पूवगमपणवदं्ध ि वर्ततत् । 
नुकुट्टकोरूद् वृत्ताख्याणक्षप्तोरोमण्डलान्द्यथ ॥ ८०६ ॥ 
णनतम्बं कणरहस्तं ि कटीणछन्नणमणत क्रमात् । 
दशभैिः करिैरेणभिः प्रोक्त्तिः पयगस्तको बुिैिः ॥ ८०७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
असे करिाग्रिी (शाङ यगदेव) साांगतो. (८०२–) लीन, समनख व व्यांचसत (ही करिे) करून, दोन्ही हात 
चवच्य त (८०२) करून, आलीढ स्थान सोडून प्रत्यालीढ स्थानाला जाव.े मग चनक ट्क, ऊरूद वृत्त, 
स्वस्स्तक, आचिप्तक नांतर (८०३) चनतांब, कचरहस्त व कटीचछन्न (अशी करिे) क्रमाने (योजावी). या दहा 
(करिाांनी) चशवचप्रय स्स्थरहस्त (हा अांगहार) होतो. (८०४) काही नाट्यचवशारद सवय अांगहाराांत, यातील 
आरांभीच्या लीनपासून प्रत्यालीढअखेर (लिि) योजाव ेअसे साांगतात. (८०५) 

हा स्स्थरहस्त होय. (१) 
 

प्रथम तलप ष्टप ट (मग) अपचवद्ध, वर्ततत, चनक ट्क, ऊरूद वृत्त, आचिप्त, उरोमांडल, नांतर (८०६) 
चनतांब, कचरहस्त आचि कटीचछन्न अशा क्रमाने (योजलेल्या) या दहा करिाांनी चविानाांनी पययस्तक 
साांचगतला आहे. (८०७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

क. अगंहारािंी अगें असिाऱ्या करिािंा प्रयोग करण्यात कालप्रमाि सागंत आहे– 
‘कला’ हा शब्द ‘लघु’ यािा पयाय म्हिून प्रणसद्ध असल्याने येथे ‘गुरु’ स्वरूपाच्या हे णवशेषि 

योणजले आहे. (८०१, ८०२–) 
क. अगंहारािंी णवशेष लक्षिे मूळ गं्रथावरून सुबोि अशी आहेत. (८०२ ते ८९१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इणत पयगस्तकिः (२) 

अिगसूच्यथ णवणक्षप्तमावतं ि णनकुट्टक् । 
ऊरूद् वृत्तमथाणक्षप्तमुरोमण्डलसंज्ञक् ॥ ८०८ ॥ 
कणरहस्तं कटीणछनं्न नवणभिः करिैणरणत । 
सूिीणवद्धाणभििः प्रोक्त्तोऽर्ङ्हारो भरताणदणभिः ॥ ८०९ ॥ 

इणत सूणिणवद्धिः (३) 
दण्डपादं ्यणंसतं ि प्रसर्तपतकसंज्ञक् । 
णनकुट्टािगणनकुटे्ट िाणक्षप्तोरोमण्डले ततिः ॥ ८१० ॥ 
कणरहस्तं कटीणछन्नणमणत लक्ष्मापराणजते । 
नवणभिः करिैयुगक्त्तमुक्त्त ंणनिःशङ कसूणरिा ॥ ८११ ॥ 

इत्यपराणजतिः (४) 
वैशाखरेणितं द्वाभ्यामर्ङ्ाभ्यामथ नूपुर् । 
भुजर्ङ्त्राणसतोन्द्मत्तमण्डलस्वत्स्तकान्द्यथ ॥ ८१२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
हा पययस्तक होय. (२) 

अधयसूचि, मग चवचिप्त, आवतय, चनक ट्क, ऊरूद वृत्त, नांतर आचिप्त, उरोमांडल नावािे, (८०८) 
कचरहस्त व कटीचछन्न अशा नऊ करिाांनी, भरत इत्यादींनी सूिीचवद्ध नावािा अांगहार साांचगतला आहे. 
(८०९) 

हा सूिीचवद्ध होय. (३) 
 

दांडपाद, व्यांचसत, प्रसर्तपत नावािे, चनक ट् व अधयचनक ट्, आचिप्त आचि उरोमांडल, नांतर (८१०) 
कचरहस्त व कटीचछन्न असे हे अपराचजताच्या बाबतीत नऊ करिाांनी य क्त असलेले लिि चनःशङ क 
शाङ गयदेवाने साांचगतले आहे. (८११) 

हा अपराचजत होय. (४) 
 

दोन्ही अांगाांनी वैशाखरेचित करून, नांतर नूप र, भ जांगत्राचसत, उन्मत्त, मांडलस्वस्स्तक, मग (८१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णनकुट्टकोरूद् वृत्ताख्याणक्षप्तोरोमण्डलाणन ि । 
कणरहस्तं कटीणछन्नणमत्येकादशणभिः क्रमात् ॥ ८१३ ॥ 
करिैरर्ङ्हारिः स्यान्नाम्ना वैशाखरेणितिः । 

इणत वैशाखरेणितिः (५) 
णदक्स्वत्स्तकं ततश्चार्ङ्नैकेनािगणनकुट्टक् ॥ ८१४ ॥ 
पुनर्तदक्स्वत्स्तकमथान्द्यारे्ङ्नािगणनकुट्टक् । 
अपणवद्धोरूद् वृत्ताख्ये तथाणक्षप्तं णनतम्बक् ॥ ८१५ ॥ 
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कणरहस्तं कटीणछन्नमष्टणभिः करिैणरणत । 
स्यात्पार्श्वगस्वत्स्तकोऽभ्यासाववाद्ययोदगशणभभगवेत् ॥ ८१६ ॥ 

इणत पार्श्वगस्वत्स्तकिः (६) 
नूपुराणक्षप्तकत्च्छन्नसूिीन्द्यथ णनतम्बक् । 
कणरहस्तं ि करिमुरोमण्डलकं ततिः ॥ ८१७ ॥ 
कटीणछन्नणमणत प्रोक्त्तिः करिैभ्रगमरोऽष्टणभिः । 

इणत भ्रमरिः (७) 
कृत्वा नूपुरणवणक्षप्तालातान्द्याणक्षप्तकं ततिः ॥ ८१८ ॥ 
उरोमण्डलसंजं्ञ ि णनतम्बं कणरहस्तक् ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चनक ट्क, ऊरूद वृत्त, आचिप्त, उरोमांडल, कचरहस्त आचि कटीचछन्न अशा क्रमाने (योजलेल्या) 

अकरा (८१३) करिाांनी वैशाखरेचित नावािा अांगहार होतो. 
हा वैशाखरेचित होय. (५) 

 
चदक्स्वस्स्तक, नांतर एका अांगाने अधयचनक ट्क, (८१४) (मग) प न्हा चदक्स्वस्स्तक (आचि) नांतर 

द सऱ्या अांगाने अधयचनक ट्क, (प ढे) अपचवद्ध, ऊरूद वृत्त तसेि आचिप्त, चनतांब, (८९५) कचरहस्त व 
कटीचछन्न अशा या आठ करिाांनी पाश्वयस्वस्स्तक होतो; पचहल्या दोन्हींच्या प नरावृत्तीम ळे दहा करिाांनी (तो 
होतो). (८९६) 

हा पाश्वयस्वस्स्तक होय. (६) 
 

नूप र, आचिप्तक, चछन्न, सूिी, मग चनतांब, कचरहस्त व उरोमांडल करि (आचि) नांतर (८१७) 
कटीचछन्न अशा या आठ करिाांनी भ्रमर (हा अांगहार) साांचगतला आहे. 

हा भ्रमर होय. (७) 
 

नूप र, चवचिप्त व अलात (ही करिे) योजून मग आचिप्त (८१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कटीणछनं्न ि करिैरेणभराणक्षप्तकोऽष्टणभिः ॥ ८१९ ॥ 
णवणक्षप्तालातकाणक्षप्तप्रयोगं णद्विः परे जगुिः । 

इत्याणक्षप्तकिः (८) 
कृत्वा समनखं णछनं्न संभ्रान्द्तमथ वामतिः ॥ ८२० ॥ 
भ्रमरं वामपार्श्वािगसूच्यङ णघ्रक्रान्द्तसंज्ञक् [‘वामपाश्वाधयसूच्यङ चरक्रान्तसांज्ञकम्’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. २६१) व 
आनांदाश्रम (पृ. ७४६) या दोन्ही आवृत्तींत घेतलेला आहे. यािा अथय ‘डाव्या बाजूने अधयसूिीपाद व क्रान्त नावािे (करि)’ असा होतो. 
आनन्दाश्रम आवतृ्तीत तळटीपेत ‘वामतिाधयसूच्यचतक्रान्तसांज्ञकम्’ असा एक पाठ चदला आहे. अचभनवग प्ताने ‘डाव्या पायाने अधयसूचि 
आचि नांतर अचतक्राांत (योजावे)’ असे आपल्या टीकेत म्हटले आहे. [ना. शा. (बडोदा) भाग १, प.ृ १५०] नृत्तरत्नावलीत (प.ृ१४१) 
‘डाव्या अांगाने भ्रमर व अधयसूिी ही करिे योजावी (व मग) अचतक्राांत (करि करावे)’ असे साांचगतले आहे. त्याम ळे ‘क्राांत’ हे करि या 
अांगहारात योजायिे नसून डाव्या बाजूने योजलेल्या अधयसूिी या करिानांतर अचतक्राांत हे करिे योजायिे असल्यािे स्पष्ट होते. 
स धाकरटीकेतही ‘डाव्या बाजूने अधयसूिी (व मग) अचतक्राांत’ असेि म्हटले आहे. यावरून श द्ध पाठ ‘वामतिाधयसूच्यचतक्रान्तसांज्ञकम्’ 
सकवा ‘वामपाश्वाधयसूच्यचतक्रान्तसांज्ञकम्’ असा घेिे योग्य आहे.] । 
भुजर्ङ्त्राणसतादूध्वं कणरहस्तं णविीयते ॥ ८२१ ॥ 
कटीणछनं्न पणरत्च्छन्नौ नवणभिः करिैणरणत । 

इणत पणरत्च्छनिः (९) 



 
अनुक्रमणिका 

मदस्खणलतमत्तणल्लतलसंस्लोणटताणन ि ॥ ८२२ ॥ 
बहुशणश्चत्रगुम्लाणन णनकुट्टकमतिः पर् । 
ऊरूद् वृत्त ंि करिं कणरहस्तसमाह्वय् ॥ ८२३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उरोमांडल, चनतांब, कचरहस्त आचि कटीचछन्न अशा (योजलेल्या) आठ करिाांनी आचिप्तक (होतो). (८१९) 
द सऱ्या (आिायांनी) चवचिप्त, अलात व आचिप्त याांिा प्रयोग दोनदा साांचगतला आहे. 

हा आचिप्तक होय. (८) 
 

समनख, चछन्न (व) सांभ्राांत (ही करिे) योजून मग डाव्या बाजूने (८२०) भ्रमर, (आचि) डाव्या 
बाजूनेि अधयसूचि (करून), अचतक्राांत (८२१) (व) भ जांगत्राचसतानांतर कचरहस्त योचजले जाते; (८२१) 
(मग) कटीचछन्न (केले जाते). या नऊ करिाांनी पचरचछन्न (हा अांगहार होतो.) 

हा पचरचछन्न होय (९) 
 

मदस्खचलत, मत्तचल्ल व तलसांस्र्फोचटत, (८२२) (ही करिे) अनेकवार चवचवध रीतींनी ग ांचर्फली 
(जाऊन) मग चनक ट्क, त्यानांतर ऊरूद वृत्त करि, कचरहस्त नावािे (करि) (८२३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कटीणछनं्न ि सप्तेणत मदाणद्वलणसते जगुिः । 
करिाणन त्रयािा ंतु णत्ररभ्यासात्त्रयोदश ॥ ८२४ ॥ 
अभ्यासाणंिषु वाञ्छत्न्द्त ितुष्ट्पञ्चाणदकानणप । 

इणत मदणवलणसतिः (१०) 
्यणंसतं सणनकुटं्ट स्यान्नूपुरं वामतोऽङ णघ्रतिः ॥ ८२५ ॥ 
अन्द्यतोऽलातकाणक्षप्ते उरोमण्डलकं ततिः । 
कणरहस्तं कटीणछन्नणमत्येणभिः करिैिः क्रमात् ॥ ८२६ ॥ 
भवेदष्टणभरालीढोऽर्ङ्हारो मुणनसंमतिः 

इत्यालीढिः (११) 
नूपुरं भ्रमरं िाथ ्यणंसतालातके ततिः ॥ ८२७ ॥ 
णनतम्बं सूणिसजंं्ञ ि कणरहस्तमतिः पर् । 
कटीणछनं्न ि करिान्द्यष्टेत्याच्छुणरते णवदुिः ॥ ८२८ ॥ 

इत्याच्छुणरतिः (१२) 
वृणश्चकाद्य ंकुणट्टतं स्यादूध्वगजानु ततिः पर् । 
आणक्षप्तस्वत्स्तकं कृत्वा णत्रकस्य पणरवतगन् ॥ ८२९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आचि कटीचछन्न (ही करिे योचजली जातात). ही सात (करिे) मदचवलचसतात साांचगतली आहेत. 

(पचहल्या) चतन्हींच्या तीनदा (योजलेल्या) आवृत्तीने तेरा करिे (या अांगहारात होतात). (८२४) पचहल्या 
तीन (करिाांच्या) बाबतीत िार (सकवा) पाि इत्यादी वळेाही आवृचत्त इस्च्छतात. 

हा मदचवलचसत होय. (१०) 
 

चनक ट्ासह व्यांचसत करून (म्हिजे प्रथम व्यांचसत व नांतर चनक ट्क योजून) (मग) डाव्या पायाने 
नूप र योजाव;े (८२५) (नांतर) द सऱ्या (म्हिजे उजव्या पायाने) अलात व आचिप्त (ही करिे करून मग) 
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उरोमांडल (योजाव)े; प ढे कचरहस्त व कटीचछन्न (प्रय क्त कराव)े; अशा या क्रमाने (केलेल्या) आठ 
करिाांनी म चनसांमत आलीढ अांगहार होतो. (८२६, ८२७–) 

हा आलीढ होय. (११) 
 

नूप र, भ्रमर, मग व्यांचसत व अलातक, नांतर (८२७) चनतांब, सूिी नावािे, कचरहस्त, मग प ढे 
कटीचछन्न अशी ही आठ करिे आच्छ चरत (या अांगहारात) जाितात. (८२८) 

हा आच्छ चरत होय. (१२) 
 

वृचिक आरांभी असलेले क चट्त (म्हिजे वृचिकक चट्त) ऊध्वयजान  त्यानांतर आचिप्त व स्वस्स्तक, 
चत्रक वळवनू (८२९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उरोमण्डलसंजं्ञ ि णनतम्बं कणरहस्तक् । 
कटीणछनं्न ि करिं पार्श्वगच्छेदेऽष्टमं मत् ॥ ८३० ॥ 

इणत पार्श्वगच्छेदिः (१३) 
अपक्रान्द्तं ्यणंसतस्य केवलं करयोिः णक्रया । 
कणरहस्तं िािगसूणि णवणक्षप्ताख्य ंकटीयुत् ॥ ८३१ ॥ 
णछन्नमूरूद् वृत्तसंज्ञमाणक्षप्तं कणरहस्तक् । 
कटीणछनं्न ि सप्तेणत करिान्द्यपसर्तपते ॥ ८३२ ॥ 
सािाणन णद्विः कटीणछन्नकणरहस्तकृतेनगव 

इत्यपसर्तपतिः (१४) 
भ्रमरं [अचभनवग प्ताने या अांगहारातील बारा करिे क्रमाने प ढीलप्रमािे चदली आहेत– 

भ्रमर, नूप र, भ जांगत्राचसत, उजव्या अांगानेि र्फक्त वैशाखरेचित, आचिप्त, चछन्न, वामभ्रमरक (डाव्या अांगाने भ्रमरक), 
व्यांचसत, उरोमण्डल, चनतम्ब, कचरहस्त व कटीचछन्न. [ना. शा. (बडोदा) भा. १, पृ. १४६] 

नृत्तरत्नावलीत याप्रमािेि करिे चदली आहेत; पि त्याांत व्यांचसत चदलेले नाही. (नृ. र. पृ. १४२)] नूपुराख्य ं ि 
भुजर्ङ्त्राणसताणभि् ॥ ८३३ ॥ 
दणक्षिारे्ङ्नैव कृत्वा कुयादै्वशाखरेणित् । 
आणक्षप्तत्च्छन्नकरिे भ्रमर्यणंसते ततिः ॥ ८३४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उरोमांडल नावािे, चनतांब, कचरहस्त (ही सात) व कटीचछन्न हे आठव ेकरि पाश्वयच्छेदात मानले आहे. 
(८३०) 

हा पाश्वयच्छेद होय. (१३) 
 

अपक्राांत, व्यांचसत (करिािा) र्फक्त हाताांिा वापर, कचरहस्त, अधयसूचि, चवचिप्त नावािे, 
कटीय क्त (८३१) चछन्न (म्हिजे कटीचछन्न) ऊरूदवृत्त नावािे, आचिप्त, कचरहस्त व कटीचछन्न ही सात 
करिे अध्या (व्यांचसता) सह (या अांगहारात) होत. (८३२) कटीचछन्न व कचरहस्त ही दोनदा योचजली 
असल्याने नऊ होत. 

हा अपसर्तपत होय. (१४) 
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भ्रमर (व) नूप र नावािे (करि योजून) भ जांगत्राचसत नावािे (८३३) उजव्या अांगानेि र्फक्त 
करून, वैशाखरेचित योजाव;े (मग) आचिप्त व चछन्न ही करिे (करून) (डाव्या अांगाने) भ्रमर (योजाव)े व 
व्यांचसत (करि कराव)े; नांतर (८३४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उरोमण्डलसंजं्ञ ि णनतम्बं कणरहस्तक् । 
कटीणछनं्न ि करिैरेणभद्वादशणभिः क्रमात् ॥ ८३५ ॥ 
एकादशणभरभ्यासाद्गिना भ्रमरस्य तु । 
मत्ताक्रीडाणभिानिः स्यादर्ङ्हारो हरणप्रयिः ॥ ८३६ ॥ 

इणत मत्ताक्रीडिः (१५) 
वामारे्ङ्नािगसूणि स्याणद्वदु्यद्भ्रान्द्तं तु दणक्षिे । 
पुनरर्ङ्णवपयासाद् द्वय ंणछन्नमतिः पर् ॥ ८३७ ॥ 
अणतक्रान्द्तं वामतोऽथ लतावृणश्चकमािरेत् । 
कटीणछनं्न ि षणडणत द्वयोरभ्यासतिः पुनिः ॥ ८३८ ॥ 
करिान्द्यष्टसंख्याणन णवदु्यद्भ्रान्द्ते णवदुबुगिािः । 

इणत णवदु्यद्भ्रान्द्तिः (१६) 
इणत ितुरश्रमानेन षोडशार्ङ्हारािः । 
णनकुट्टकाख्य ंकरिं णविायािगणनकुट्टक् ॥ ८३९ ॥ 
भुजङ गत्राणसतादूध्वं भुजङ गत्रस्तरेणित् । 
आणक्षप्तोरोमण्डले ि क्रमात्कृत्वा लताकर् ॥ ८४० ॥ 
कटीणछनं्न सप्तमं तु णवष्ट्कम्भापसृते भवेत् । 

इणत णवष्ट्कम्भापसृतिः (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
उरोमांडल नावािे, चनतांब, कचरहस्त व कटीचछन्न (ही करिे प्रय क्त करावी); अशा क्रमाने (योजलेल्या) या 
बारा करिाांनी (८३५) व प नरावृत्तीम ळे भ्रमरािी (दोनदा केलेली गिना ते एकि करि धरल्यास) अकरा 
(करिाांनी) शांकरचप्रय मत्ताक्रीड नावािा अांगहार होतो. (८३६) 

हा मत्ताक्रीड होय. (१५) 
 

डाव्या अांगाने अधयसूचि व उजव्या अांगाने चवद्य द्भ्राांत योजाव.े प न्हा अांग बदलून ही दोन्ही (करावी); 
मग चछन्न व (८३७) अचतक्राांत आचि डाव्या अांगाने लतावृचिक योजाव ेव कटीचछन्न (कराव)े; अशी ही सहा 
आचि दोन्हींच्या प नरावृत्तीने आठ सांख्या असलेली करिे चविान चवद्य द्भ्राांत या (अांगहारात) जाितात. 
(८३८) 

हा चवद्य द्भ्राांत होय. (१६) 
हे ित रश्र प्रमािाने सोळा अांगहार होत. 

 
चनक ट्क नावािे करि योजून, अधयचनक ट्क, (८३९) भ जांगत्राचसत, नांतर भ जांगत्रस्तरेचित, 

आचिप्त व उरोमांडल क्रमाने करून, (पयायाने एक) लताहस्त असिारे (८४०) कटीचछन्न हे सातव ेकरि 
चवष्ट्कां भापसृतात असते. 

हा चवष्ट्कां भापसतृ होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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मत्तणल्लगण्डसूच्याख्ये लीनमप्यपणवद्धक् ॥ ८४१ ॥ 
तद्दु्रतत्वेन कतग्य ंतलसंस्लोणटतं ततिः । 
कणरहस्तं कटीणछनं्न करिाणन क्रमाणदणत ॥ ८४२ ॥ 
सप्तार्ङ्हारे प्रोक्त्ताणन मत्तस्खणलतसंज्ञके । 

इणत मत्तस्खणलतिः (२) 
मण्डलस्वत्स्तकादूध्वं णनवेशोन्द्मत्तसंज्ञके ॥ ८४३ ॥ 
उद्घणट्टताख्य ंमत्तणल्ल स्यादाणक्षप्तमतिः पर् । 
उरोमण्डलकं णछनं्न कट याणद गणतमण्डले ॥ ८४४ ॥ 
इत्यष्टौ करिाणन स्युणरणत णनिःशङ्कभाणषत् । 

इणत गणतमण्डलिः (३) 
अपणवदं्ध प्रथमतिः सूणिणवद्धमथो करौ ॥ ८४५ ॥ 
उदे्वणष्टते समं िाया बद्धया वलयेत्त्त्रक् । 
ऊरूद् वृत्त ंि करिमुरोमण्डलकं ततिः ॥ ८४६ ॥ 
कटीणछनं्न पञ्चमं िेदपणवद्धस्तदा भवेत् । 

इत्यपणवद्धिः (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मत्तचल्ल व गांडसूचि नावािी, लीन आचि अपचवद्ध (८४१) (ही करिे योजावी); ते (अपचवद्ध करि) 
जलद योजाव;े नांतर तलसांस्र्फोचटत, कचरहस्त, व कटीचछन्न ही करिे क्रमाने (करावी); (८४२) (अशी ही) 
सात (करिे) मत्तस्खचलत नावाच्या (अांगहारात) साांचगतली आहेत. 

हा मत्तस्खचलत होय. (२) 
 

मांडलस्वस्स्तकानांतर चनवशे व उन्मत्त नावािी (दोन करिे), (८४३) (मग) उद्घचट्त नावािे, 
मत्तचल्ल व आचिप्त, नांतर उरोमांडल, आचि कटीचछन्न ही गचतमांडलात (८४४) आठ करिे असतात असे 
चनःशांकशाङ गयदेवाने साांचगतले आहे. 

हा गचतमांडल होय. (३) 
 

प्रथम अपचवद्ध व नांतर सूचिचवद्ध (योजून), उिेचष्टत हात करून, बद्धािारीबरोबर चत्रक वळवाव;े 
मग ऊरूद वृत्त करि, उरोमांडल (८४५, ८४६) आचि पािव ेकटीचछन्न (करि) योजले असता अपचवद्ध 
(अांगहार) होतो. 

हा अपचवद्ध होय. (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णनकुट्टकाख्य ंकरिं स्याणन्नकुणञ्चतमणञ्चत् ॥ ८४७ ॥ 
ऊरूद् वृत्त ंततोऽप्यिगणनकुट्टकरिं ततिः । 
भुजर्ङ्त्राणसतं हस्तोदे्वष्टने भ्रमरं ततिः ॥ ८४८ ॥ 
कणरहस्तं कटीणछनं्न णवष्ट्कम्भे नवमं भवेत् । 

इणत णवष्ट्कम्भिः (५) 
उद्घणट्टते णनकुट्टाख्यमुरोमण्डलकं ततिः ॥ ८४९ ॥ 
णनतम्बं कणरहस्तं स्यात्कटीणछनं्न ि पञ्चम् । 

इत्युद्घणट्टतिः (६) 



 
अनुक्रमणिका 

स्वत्स्तकाद्य ंरेणितं स्यात्पृिस्वत्स्तकसंज्ञक् ॥ ८५० ॥ 
णदक्स्वत्स्तकं [‘कटीचछन्नां समां’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. २६८) व आनांदाश्रम (पृ. ७४९) या दोन्ही आवृत्तींत घेतलेला आहे. 
आनन्दाश्रम आवतृ्तीत तळटीपेत ‘कटीपूवं समां’ असा एक पाठ चनर्तदष्ट केला आहे. स धाकरटीकेत ‘कटीसम’ हे करि चदले आहे. ते 
आनांदाश्रम आवृत्तीतील तळटीपेत चदलेल्या पाठान सार ज ळते. ‘कटीपूवय सम’ म्हिजेि कटीसम. अचभनवग प्ताने [ना. शा. (बडोदा) 
भा. १, पृ. १५८] चदक्खस्स्तकानांतर ‘कटीसम’ हे करि साांचगतले आहे. तसेि नृत्तरत्नावलीतही (प.ृ १४७) ‘कटीसम’ करि चमळते. 
यावरून ‘कटीपूव ंसमां’ असा पाठ उचित वाटतो. ‘सम’ या नावािे करि नाहीि.] कटीणछनं्न समं घूर्तितनामक् । 
भ्रमरं वृणश्चकाद्य ंि रेणितं पार्श्वगपूवगक् ॥ ८५१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चनक ट्क नावािे (करि) योजाव;े (मग) चनक ां चित, अांचित, (८४७) ऊरूद वृत्त, त्यानांतर 

अधयचनक ट्क, मग भ जांगत्राचसत व उिेचष्टत हात योजून भ्रमर, नांतर (८४८) कचरहस्त (कराव)े; (मग) 
कटीचछन्न हे नवव े(करि) चवष्ट्कां भात (योजायिे) असते. 

हा चवष्ट्कां भ होय. (५) 
 

उद्घचट्त (अांगहारात) चनक ट्क नावािे, उरोमांडल, नांतर (८४९) चनतांब, कचरहस्त व पािव े
कटीचछन्न (ही करिे) असतात. 

हा उद्घचट्त होय. (६) 
 

स्वस्स्तकरेचित (व) पृष्स्वस्स्तक नावािे (करि) योजाव;े (८५०) (नांतर) चदक्स्वस्स्तक, 
कटीसम, घूर्तित नावािे, भ्रमर, वृचिकरेचित, पाश्वय-(८५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णनकुट्टकमुरिःपूवं मण्डलं संनतं ततिः । 
कसहाकर्तषतकं नागापसर्तपतसमाह्वय्  ॥ ८५२ ॥ 
अथ वक्षिःस्वत्स्तकं तु केणिणदच्छत्न्द्त सूरयिः । 
दण्डपकं्ष ि करिं ललाटणतलकाह्वय् ॥ ८५३ ॥ 
वृणश्चकं तु लताद्य ंि भवेदथ णनशुत्म्भत् । 
णवदु्यद्भ्रान्द्ताणभिादूध्वं गजणवक्रीणडतं ततिः ॥ ८५४ ॥ 
णनतम्बणवष्ट्िुक्रान्द्ताख्योरूद् वृत्ताणक्षप्तकाणन ि । 
उरोमण्डलसंजं्ञ ि णनतम्बं कणरहस्तक् ॥ ८५५ ॥ 
वैकत्ल्पकं कटीणछन्नणमच्छन्द्त्याणक्षप्तरेणिते । 
पञ्चकवशणतसंख्याणन करिाणन पुरातनािः ॥ ८५६ ॥ 
णनतम्बोरोमण्डलयोस्त्वावृवया सप्तकवशणतिः । 
ये वक्षिःस्वत्स्तकं नात्र कटीणछनं्न ि मन्द्वते ॥ ८५७ ॥ 
पञ्चकवशणतरेव स्यादावृत्तवणप तन्द्मते । 

इत्याणक्षप्तरेणितिः (७) 
स्वत्स्तकाद्य ंरेणितं स्यादिगरेणितकं ततिः ॥ ८५८ ॥ 
वक्षिःस्वत्स्तकमुन्द्मत्तसंज्ञमाणक्षप्तरेणित् । 
अिगमत्तणल्लकरिं स्यादे्रिकणनकुट्टक् ॥ ८५९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चनक ट्क, उरोमांडल, सांनत, मग ससहाकर्तषतक, आचि नागापसर्तपत नावािे (योजून) (८५२) नांतर 

काही चविान विःस्वस्स्तक इस्च्छतात; (मग) दांडपिकरि, ललाटचतलक नावािे, (८५३) (व) 
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लतावृचिक योजाव;े प ढे चनश ांचभत, चवद्य द्भ्राांत, त्यानांतर गजचवक्रीचडत, (८५४) चनतांब, चवष्ट्ि क्राांत नावािे, 
ऊरूद वृत्त, आचिप्तक, उरोमांडल नावािे, चनतांब आचि कचरहस्त (ही करिे योजावी); (८५५) कटीचछन्न हे 
वैकस्ल्पक होय. अशी ही पांिवीस सांख्येिी करिे प्रािीन (आिायय) आचिप्तरेचित (या अांगहारात) 
इस्च्छतात. (८५६) 

चनतांब व उरोमांडल ही दोनदा योजलेली असल्याने (ती सांख्या) सत्तावीस होते. जे यात 
विःस्वस्स्तक व कटीचछन्न मानीत नाहीत, (८५७) त्याांच्या मताने दोनदा योजलेली करिे घेऊनही 
पांिवीसि (करिे होतात). 

हा आचिप्तरेचित होय. (७) 
 

स्वस्स्तकरेचित योजाव;े मग अधयरेचित, (८५८) विःस्वस्स्तक, उन्मत्त, आचिप्तरेचित, अधयमत्तचल्ल 
करि आचि रेिकचनक ट्क योजाव;े (८५९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भुजर्ङ्त्रस्तपूवं ि रेणितं नूपुरं ततिः । 
वैशाखरेणितं कृत्वा भुजर्ङ्ाणञ्चतमािरेत् ॥ ८६० ॥ 
दण्डरेणितकं िक्रमण्डलं वृणश्चकाणदम् । 
रेणितं वृणश्चकादूध्वं णववृत्तणवणनवृत्तके ॥ ८६१ ॥ 
णववर्तततं ि गरुडप्लुतकं लणलतं भवेत् । 
मयरूाद्य ंसर्तपतं ि स्खणलताख्य ंप्रसर्तपत् ॥ ८६२ ॥ 
तलसंघणट्टतमथो वृषभक्रीणडतं ततिः । 
लोणलतं [उरोमांडल व कटीचछन्न या शवेटी योजायच्या करिाांपूवी प्रय क्त करावयाच्या करिाांिी सांख्या शाङ गयदेवाने सव्वीस चदली 
आहे. अचभनवग प्ताने ती पांिवीस चदली आहे. त्यात शाङ गयदेवाने चदलेल्यापैकी िक्रमांडल व लचलत ही नाहीत, पि व्यांचसत आहे. म्हिून 
ही सांख्या २५ होते. नृत्तरत्नावलीत (पृ. १४८, १४९) ‘दांडरेचित, वृचिकरेचित, वैशाखरेचित, आचिप्तरेचित, अधयरेचित, स्वस्स्तकरेचित, 
विःस्वस्स्तक, गरुडप्ल त, सर्तपत, स्खचलत, उन्मत्त, प्रसर्तपत, चववर्ततत, चवचनवृत्त, चववृत्त, अधयमत्तचल्ल, व्यांचसत, लोचलत, वृषभक्रीड, 
भ जांगाांचित, नूप र, तलसांघचट्त, मयूरलचलत, रेचितचनक ट् व भ जांगत्रस्तरेचित’ अशी ही पांिवीस सांख्या चदली आहे.] षड् कवशणतया 
करिानाणमतीणरता ॥ ८६३ ॥ 
ता ंकृत्वा णवषमैभागैश्चतुिा णदक्ितुष्टये । 
पणरवृणत्तप्रकारेि प्रयुज्यान्द्ते समािरेत् ॥ ८६४ ॥ 
उरोमण्डलकं यत्र कटीणछनं्न स रेणितिः । 

इणत रेणितिः (८) 
नूपुराख्य ंणववृत्त ंि णनकुट्टािगणनकुट्टके ॥ ८६५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मग भ जांगत्रस्तरेचित, नूप र व वैशाखरेचित (ही करिे) करून भ जांगाांचित योजाव;े (८६०) (नांतर) 

दांडरेचित, िक्रमांडल, वृचश्वकरेचित व वृचिकानांतर चववृत्त, चवचनवृत्त, (८६१) चववर्ततत, गरुडप्ल तक आचि 
लचलत योजाव;े (मग) मयूरलचलत, सर्तपत, स्खचलत, प्रसर्तपत, (८६२) तलसांघचट्त व वृषभक्रीचडत (ही 
करिे करून) लोचलत (करि योजाव)े. ही जी सव्वीस करिे साांचगतली आहेत (८६३) ती करून चवषम 
भागाांनी िार प्रकारे िारी चदशाांना वळण्याच्या रीतीने प्रय क्त करून शवेटी उरोमांडल व कटीचछन्न करि 
ज्यात योजायिे असते तो रेचित (अांगहार होय). (८६४) 

हा रेचित होय. (८) 
न पूर, चववृत्त, चनक ट्, अधयचनक ट्, (८६५) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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अिगरेणिकादूध्वं स्यादे्रिकणनकुट्टक् । 
लणलताख्य ंि वैशाखरेणितं ितुरं ततिः ॥ ८६६ ॥ 
दण्डरेणितकादूध्वं भवेद् वृणश्चककुणट्टत् । 
णनकुट्टकं पार्श्वंपूवं संभ्रान्द्तोद्घणट्टते ततिः ॥ ८६७ ॥ 
उरोमण्डलकादूध्वं कणरहस्तसमाह्वय् । 
कटीणछनं्न सप्तदश भवेदिगणनकुट्टके ॥ ८६८ ॥ 

इत्यिगणनकुट्टकिः (९) 
लतावृणश्चकमादौ स्याणन्नकुणञ्चतमतिः पर् । 
मत्तणल्ल ि णनतम्बाख्य ंकरिं कणरहस्तक् ॥ ८६९ ॥ 
कटीणछनं्न स्मृतं षिं वृणश्चकापसृते बुिैिः । 
अत्र स्थाने णनतम्बस्य भ्रमरं केणिदूणिरे ॥ ८७० ॥ 

इणत वृणश्चकापसृतिः (१०) 
स्वत्स्तकं ्यणंसतं तु णद्वरलाताख्योध्वगजानुनी । 
णनकुणञ्चतािगसूच्याख्यणवणक्षप्तोद् वृत्तकान्द्यथ ॥ ८७१ ॥ 
आणक्षप्तं कणरहस्तं स्यात्कटीणछन्नमलातके । 
एकादश स्युिः करिान्द्येकं णद्व्यंणसतेऽणिक् ॥ ८७२ ॥ 

इत्यलातकिः (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
व अधयरेचित योजून नांतर रेिकचनक ट्क योजाव;े मग लचलत, वैशाखरेचित, ित र, (८६६) आचि 
दांडरेचितक करून वृचिकक चट्त योजाव;े नांतर पाश्वयचनक ट्क, सांभ्राांत, उद्घचट्त, (८६७) व उरोमांडल, 
मग कचरहस्त नावािे आचि कटीचछन्न हे सतराव े(करि) अधयचनक ट्कात (योजायिे) असते. (८६८) 

हा अधयचनक ट्क होय. (९) 
 

प्रथम लतावृचिक योजाव;े त्यानांतर चनक ां चित, मत्तचल्ल, चनतांब, कचरहस्त करि, (८६९) आचि 
सहाव ेकटीचछन्न चविानाांनी वृचिकापसतृात साांचगतले आहे. यात काही (आिायांनी) चनतांबाच्या जागी भ्रमर 
साांचगतले आहे. (८७०) 

हा वृचिकापसृत होय. (१०) 
 

स्वस्स्तक, दोनदा व्यांचसत, अलात, ऊध्वयजान , चनक ां चित, अधयसूचि, चवचिप्त, उद वृत्तक, मग 
(८७१) आचिप्त, कचरहस्त आचि कटीचछन्न योजाव;े अलातकात ही अकरा करिे असतात. व्यांचसत दोनदा 
असल्याने (काही) एक अचधक (मानतात). ८७२ 

हा अलातक होय. (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दणक्षिारे्ङ्न जणनतं शकटास्यमलातक् । 
भ्रमरं वाममरं्ङ् [स धाकरटीकेत (भा. ४, पृ. २७१) ‘वामाङ गकृतां भ्रमरम्’ म्हिजे डाव्या अांगाने केलेले भ्रमर असे स्पष्टीकरि चदले 
आहे. येथे भाषाांतरात नाट्यशास्त्रातील या अांगहारािे लिि व त्यावरील अचभनवग प्तािी टीका ध्यानी घेऊन ‘वामाङ ग’ यािा सांबांध 
‘कचरहस्त’ या करिाकडे घेतला आहे. [पहा ना. शा. (बडोदा) भा. १, प.ृ १५२] 

“अचञ्चतां वामहस्तां ि गण्डदेश ेचनक ट्येत्” । (ना. शा.) 
डावा अांचित हस्त गालाच्याजवळ चनक चट्त करावा. 
अचभनव– “अचञ्चतां वामहस्तां िेत्यनेनाधेन कचरहस्तां करिां 
गण्डदेश ेचनक ट्येचदचत चवशषेय क्तमाह ।” 
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‘अांचित डावा हात इत्यादी श्लोकाधाने, ‘गालाजवळ चनक ट्न करावे’ या चवशषेाने य क्त असिारे कचरहस्त करि साांचगतले 
आहे.] ि णनकुणट्टतकरात्न्द्वत् ॥ ८७३ ॥ 
कणरहस्तं कटीणछनं्न करिाणन क्रमाणदणत । 
परावृत्त ेषडुक्त्ताणन श्रीमत्सोढलसूनुना ॥ ८७४ ॥ 
नमनोन्नमनं तज्जै्ञर्स्योक्त्त ंणनकुट्टक् । 

इणत परावृत्तिः (१२) 
णनतम्बं करिं कृत्वा कुयात्स्वत्स्तकरेणित् ॥ ८७५ ॥ 
णवणक्षप्ताणक्षप्तकमथो लतावृणश्चकसंणज्ञत् । 
उन्द्मतं कणरहस्तं ि भुजर्ङ्त्राणसतं ततिः ॥ ८७६ ॥ 
आणक्षप्तकं णनतम्बं ि णनतम्बान्द्तान्द्यमून्द्यथ । 
नव भ्रमरकाख्येि पणरवृत्त ंसमािरेत् ॥ ८७७ ॥ 
णदगन्द्तरमुखे कृत्वा ्यावृत्य परयोर्तदशोिः । 
कणरहस्तकटीणछने्न कुयादाद्यणदणश त्स्थतिः ॥ ८७८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उजव्या अांगाने जचनत, (नांतर) शकटास्य व अलातक, (मग) भ्रमर, डावे अांग चनक चट्तहस्तय क्त 

(८७३) असिारे कचरहस्त (आचि) कटीचछन्न ही क्रमाने सहा करिे श्रीमान सोढलप त्राने परावृत्तात 
साांचगतली आहेत. (८७४) अांग खाली आििे व वर नेिे याला तज्ज्ञाांनी चनक ट्क म्हटले आहे. (८७५–) 

हा परावृत्त होय. (१२) 
 

चनतांब करि करून स्वस्स्तकरेचित योजाव;े (८७५) मग चवचिप्ताचिप्तक, लतावृचिक नावािे, 
उन्मत्त, कचरहस्त आचि भ जांगत्राचसत (ही करिे करून) नांतर (८७६) आचिप्तक व चनतांब (योजाव)े; 
चनतांब शवेटी असलेली ही नऊ (करिे) भ्रमर करिाने पचरवतयन करून द सऱ्या चदशलेा तोंड करून 
(म्हिजे पराङ्म ख उभे राहून) योजावी; मग अन्य दोन चदशाांना वळून (आचि प न्हा) पचहल्या चदशकेडे तोंड 
करून उभे राहून कचरहस्त व कटीचछन्न (ही करिे) करावी. (८७७, ८७८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यत्र तं प्राहुरािायािः पणरवृत्तकरेणित् । 
पणरवृत्तणवणिश्चाय ंत्यक्त्वान्द्त्य ंकरिद्वय् ॥ ८७९ ॥ 
सवेषामर्ङ्हारािा ंशार्ङ्ग देवेन सूणरिा । 
भट्टाणभनवगुप्ताणदमतजे्ञन णनगद्यते ॥ ८८० ॥ 

इणत पणरवृत्तकरेणितिः (१३) 
नूपुरात्करिादूध्वं भुजर्ङ्ाणञ्चतमािरेत् । 
गृध्रावलीनकं दे्व ि णवणक्षप्ते पृथगर्ङ्जे ॥ ८८१ ॥ 
उद् वृत्तमध्येर [‘उद वृत्तमध्येर सूच्याख्यां’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. २७३) व आनांदाश्रम आवृत्तीत (प.ृ ७५२) घेतलेला आहे. या 
पाठाने अथयबोध होत नाही. अचभनवग प्ताने ‘सूिी व उद वृत्त’ ही करिे चदली आहेत. (ना. शा. भा. १, पृ. १५५–१५६) नृत्तरत्नावलीतही 
‘उद वृत्त व सूिी’ अशी करिे साांचगतली आहेत. (नृ. र. प.ृ १५०); तसेि ‘चवचिप्त व उद वृत्त ही दोन्ही’ दोन्ही अांगाांनी योजायिी म्हिून 
चदली आहेत. स धाकरटीकेत (भा. ४, पृ. २७३) उद वृत्तानांतर उद्घचट्त चदले आहे. त्याम ळे ‘उद वतृ्तम द्घचट्ताख्यां’ असा पाठ 
त्याच्यासमोर असिे सांभवते. पि अचभनवग प्त व जायसेनापचत याांनी उद वृत्त व सूिी ही करिे चदली आहेत. शाङ गयदेवानेही सूिी नावािे 
करि साांचगतले आहेि. म्हिून ‘उद वृत्तमथ सूच्याख्यां’ असा पाठ वरील अश द्ध पाठाच्या जागी घेिे योग्य वाटते.] सूच्याख्य ं
णनतम्बमथ वृणश्चक् । 
लतापूवं कटीणछनं्न नवणभिः करिैणरणत ॥ ८८२ ॥ 
उद् वृत्तको णद्वर्तवणक्षप्तोद् वृत्ताख्यमणिकं द्वय् । 
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इत्युद् वृत्तकिः (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(अशी योजना) ज्यात (असते) त्याला आिायय पचरवृत्तकरेचित म्हितात. हा पचरवतयनािा प्रकार, 
शवेटिी दोन करिे सोडून (८७९) सवय अांगहाराांच्या बाबतीत भट् अचभनवग प्त इत्यादींिे मत जाििाऱ्या 
चविान शाङ गयदेवाने साांचगतला आहे. (८८०) 

हा पचरवृत्तकरेचित होय. (१३) 
 

नूप र करिानांतर भ जांगाांचित योजाव;े (मग) गृध्रावलीनक, वगेवगेळया अांगाांनी दोन चवचिप्त व 
(८८१) (दोन) उद वृत्त, सूिी नावािे, चनतांब आचि लतावृचिक व कटीचछन्न (योजाव)े. अशा या नऊ 
करिाांनी (८८२) उद वृत्तक होतो. चवचिप्त व उद वृत्त ही दोनदा योजल्याने (यात) दोन (करिे) अचधक 
(होतात). 

हा उद वृत्तक होय. (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवणक्षप्तमणञ्चतं गण्डसूणि [अड्यार आवृत्तीत ‘गण्डसूिीचि’ (भा. ४, पृ. २७३) असे छापले आहे ते ि कीिे आहे. आनांदाश्रम 
आवृत्तीत (पृ. ७५२) ‘गण्डसूिी’ (चि) असे छापले आहे. ‘गण्डसूचि’ असा पाठ येथे स्वीकारला आहे.] सवात्न्द्तमं ततिः ॥ ८८३ 
॥ 
अिगसूणि ततो दण्डपादं वामार्ङ्साणित् । 
ितुरं भ्रमरं िाथ नूपुराणक्षप्तनामके ॥ ८८४ ॥ 
अिगस्वत्स्तकसंजं्ञ ि णनतम्बं कणरहस्तक् । 
उरोमण्डलसंजं्ञ ि कटीणछन्नणमणत क्रमात् ॥ ८८५ ॥ 
करिैिः पञ्चदशणभिः संभ्रान्द्तमभिन्द्बुिािः । 

इणत संभ्रान्द्तिः (१५) 
वैशाखरेणितादूध्वं वृणश्चकं णद्वणरदं द्वय् ॥ ८८६ ॥ 
णनकुट्टकाणभिादूध्वं क्रमावाप्तलताकर् । 
कटीणछनं्न ितुथं िेत्तदा स्वत्स्तकरेणित् ॥ ८८७ ॥ 
जे्ञयमाद्यद्वयाभ्यासादणिकं करिद्वय् ॥ 

इणत स्वत्स्तकरेणितिः (१६) 
इणत त्र्यश्रमानेन षोडशार्ङ्हारािः । 
मृदरै्ङ्गोमुखैभगम्भाभेरीपटहणडत्ण्डमैिः ॥ ८८८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चवचिप्त, अांचित, गांडसूचि, सवात शवेटिे (म्हिजे गांगावतरि), नांतर (८८३) अधयसूचि, मग 

डाव्या अांगाने केलेले दांडपाद, ित र, भ्रमर, नूपर व आचिप्त नावािी, (८८४) अधयस्वस्स्तक, चनतांब, 
कचरहस्त, उरोमांडल आचि कटीचछन्न अशा या क्रमाने (८८५) (योजलेल्या) पांधरा करिाांनी चविानाांनी 
सांभ्राांत साांचगतला आहे. 

हा सांभ्राांत होय. (१५) 
 

प्रथम वैशाखरेचित व नांतर वृचिक ही दोन, दोनदा (योजून) (८८६) (मग) चनक ट्क व त्यानांतर 
क्रमाने प्राप्त होिारे, लताहस्त असिारे िवथे कटीचछन्न योजले असता ते स्वस्स्तकरेचित जािाव.े पचहल्या 
दोन्हींिी प नरावचृत्त असल्याने दोन करिे अचधक (होतात). (८८७, ८८८–) 
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हा स्वस्स्तकरेचित होय. (१६) 
हे त्र्यश्र प्रमािाने सोळा अांगहार होत. 

 
मृदांग, गोम ख, भांभा, भेरी, पटह, सडचडम, (८८८) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. पूवगरंगाच्या काही अगंात यथायोग्य रीतीने वाद्यासंह अगंहार योजावे म्हिून सागंत आहे–

(८८८ ते ८९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पिवैदगदुगरादै्यश्च वादै्यस्ताललयानुगैिः । 
विगमानासाणरतेषु पाणिकागीणतकाणदषु ॥ ८८९ ॥ 
पूवगरङ गस्य िाङ गेषु िीरैरत्थापनाणदषु। 
अर्ङ्हारािः प्रयोक्त्त्यािः श्रेयिः परमभीप्सुणभिः ॥ ८९० ॥ 
णवणनयोगोऽर्ङ्हारेषु करिानाणमतीणरतिः । 
आहुिः पृथक्प्रयोगेऽणप करिाना ंमहत्लल् ॥ ८९१ ॥ 

इणत द्वाकत्रशदर्ङ्हारलक्षि् । 
रेिकानथ वक्ष्यामश्चतुरो भरतोणदतान् । 
पादयोिः करयोिः कट्या ग्रीवायाश्च भवत्न्द्त ते ॥ ८९२ ॥ 
पाष्ट्ण्यगङ गुिाग्रयोरन्द्तबगणहश्च सततं गणतिः । 
नमनोन्नमनोपेता प्रोच्यते पादरेिकिः ॥ ८९३ ॥ 
पणरतो भ्रमिं तूिं हस्तयोहंसपक्षयोिः । 
यत्पयायेि रणितं स भवेत्कररेिकिः ॥ ८९४ ॥ 
[कररेिकाच्या लििात भाषाांतरात ‘चवरळ व पसरलेली अांगठा व इतर बोटे असलेल्या हाताच्या चतरक्या भ्रमिाने’ या भागात कां सामध्ये 
‘काहींच्या मते’ हे शब्द घातले आहेत. ते नृत्तरत्नावलीतील लििान सार आहेत. जायसेनापचत म्हितो– 
“हस्तस्य केचिद भाषन्ते चवरलप्रसतृाङ ग लेः” । (न.ृ र. पृ. १५५) 
‘चवरल व पसरलेली बोटे असिाऱ्या हातािे (भ्रमि) असे काही साांगतात.’] णवरलप्रसृताङ गुिाङ गुलेत्स्तयगग्भ्रमेिि । 
सवगतो भ्रमिं कट्यािः कटीरेिकमूणिरे ॥ ८९५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पिव, दद यर इत्यादी ताल व लय याांना अन सरिाऱ्या वाद्याांसह, वधयमान आसाचरताांत, पाचिका व 

गीतक इत्यादींत, (८८९) आचि पूवयरांगाच्या उत्थापन इत्यादी अांगाांत, परम श्रेय प्राप्त करून घेण्यािी इच्छा 
असिाऱ्या जािकाराांनी अांगहार प्रय क्त कराव.े (८९०) अांगहाराांतील करिाांिा चवचनयोग याप्रमािे (आम्ही) 
साांचगतला. करिाांच्या वगेळया स्वतांत्र प्रयोगानेही (आिायय) महान र्फळ साांगतात. (८९१) 

बत्तीस अांगहाराांिी लििे समाप्त. 
 

आता भरताने साांचगतलेले िार रेिक आम्ही साांगतो; ते पायाांिे, हाताांिे, कमरेिे व मानेिे होतात. 
(८९२) 
 

टािा व अांगठ्यािी टोके याांिी खाली वाकिे व वर उिलिे याांनी य क्त अशी आत व बाहेर सतत 
होिारी हालिाल पादरेिक म्हटला आहे. (८९३) दोन्ही हांसपि हाताांिे पयायाने सवय बाजूांनी जलद भ्रमि 
ज्यात योजलेले असते तो कररेिक होय. (८९४) ते (काहींच्या मते) चवरळ व पसरलेली अांगठा व इतर 



 
अनुक्रमणिका 

बोटे असलेल्या हाताच्या चतरक्या भ्रमिाने (योचजलेले असते). कमर सवय बाजूनीं गोल चर्फरचविे यास 
कटीरेिक म्हटले आहे. (८९५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. अगंहारानंा उपयोगी असिाऱ्या रेिकािें लक्षि देण्यासाठी सागंत आहे – 
त्यातंील पादरेिकािे लक्षि देत आहे– जे्हा टािािंी खाली करण्याने युक्त अतंगगणत असते 

ते्हा अगंठ्यािी खाली करण्याने युक्त अतंगगणत (?) असते. तसेि जे्हा अगंठ्याच्या टोकािी वर 
उिलण्याने युक्त अशी बणहगगणत असते ते्हा टािािंी वर उिलण्याने युक्त अशी बणहगगणत (?) असते असे 
जािावे. 

कररेिकािे लक्षि देत आहे–दोन्द्ही हंसपक्ष हातािें पयायाने योजलेले जलद असे सवग बाजंूनी 
आत व बाहेर गोलाकार भ्रमि असा अथग; डा्या व उज्या हातापैंकी एक हंसपक्ष हस्त अन्द्तभ्रगमि करीत 
असता दुसरा बणहभ्रगमि करतो. असे पयायाने केल्याने तो कररेिक होतो. कटीरेिकािे लक्षि देत आहे–
ते भ्रमरींच्या प्रकारात आलेले पहावे. कंठरेिकािे लक्षि देत आहे–मान हलवून गोल णलरविे हे 
कंठरेिक होय. (८९२ ते ८९६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ग्रीवाया णविुतभ्रात्न्द्तिः कथ्यते कण्ठरेिकिः । 
अर्ङ्हारार्ङ्मप्येते जनयत्न्द्त पृथक् लल् ॥ ८९६ ॥ 

इणत रेिकलक्षि् । 
णवणित्रमङ णघ्रजङ घोरुकटीकमग समं कृत् । 
िारी स्यात्करिे ङीणष िरेणरञ्प्रत्ययान्द्ततिः ॥ ८९७ ॥ 
हस्तो वाणभनये गत्या ंिरिो यो यदेत्प्सतिः । 
[स . टी. ‘सांपचत्त म्हिजे रूपचनष्ट्पचत्त’ (स्वरूप चनष्ट्पन्न करिे).] तत्सपंवयुणिता िारी काया तदुणिता परा ॥ ८९८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मान हलवनू गोल चर्फरचविे हे कां ठरेिक (म्हिजेि ग्रीवारेिक) म्हटले आहे. हे जरी अांगहाराांिे 

अांग असले तरीही वगेळे र्फळ उत्पन्न करतात. (८९६) 
रेिकाांिे लिि समाप्त. 

 
पाय, टाांग, माांडी व कमर याांिी एकाि वळेी केलेली आकषयक अशी हालिाल िारी होय. िर् 

(म्हिजे हलिे) या धातूला करि या अथी ‘इ’ प्रत्यय लावनू (झालेल्या ‘िाचर’ यािे) स्त्रीसलगी ‘ई’ प्रत्ययाने 
झालेले (िारी) हे रूप होय. (८९७) 
 

अचभनयात हाताप्रमािे, गतीमध्ये जो पाय जेव्हा इष्ट असेल त्या (पायाच्या) सांपत्तीला (म्हिजे सम 
इत्याचद स्वरूपाच्या प्राप्तीला) योग्य अशी िारी योजावी; त्याला योग्य द सरी (िारी) करावी. (८९८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. णवणित्र (म्हिजे सौंदयगपूिग) अशी पाय, टागं, माडंी व कमर यािंी हालिाल एवढेि म्हटल्याने 
पाय इत्यादींच्या प्रत्येकी होिाऱ्या हालिालीिे िारीरूपाने ज्ञान होईल, म्हिून सम म्हिजे एकाि वेळी 
केलेली असे म्हटले आहे, म्हिजेि एकाि वेळी केलेली पाय इत्यादींिी हालिाल असा अथग होतो. 
लौणकक हालिालीवर अणत्यात्प्त जाऊ नये यासाठी णवणित्र हे णवशेषि वापरले आहे. आकषगकता व 
सौन्द्दयगपूिगता नतगनाति उत्पन्न होते. म्हिून इतर कोठेही अणत्यात्प्त होत नाही. िारी शब्दािी ्युत्पणत्त 
देत आहे– िरध म्हिजे गणत ककवा भक्षि या अथाच्या िातूला गणत (म्हिजे जािे, हलिे) हा अथग असता, 
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‘िायगते अनया’ (णहच्यायोगे गेले ककवा हलले जाते) असा करि (म्हिजे सािन) हा अथग णववणक्षत 
असताना “इञ्वपाणदभ्यिः ।” (वप् इत्यादी िातूनंतर इ प्रत्यय येतो) या वार्तत्तकाने इञ् (म्हिजे इ) प्रत्यय 
लावून ‘िाणर’ हे रूप तयार होते. मग “कृणदकारादत्क्तनो वा ङीष्ट्वक्त्यिः ।” (कृत् इ प्रत्ययानंतर, त्क्तन् 
नसता ‘ई’ प्रत्यय णवकल्पाने सागंावा) या पक्षी ङीष् केल्यानंतर (म्हिजे ई प्रत्यय लावून) ‘िारी’ हे रूप 
णसद्ध होते. (८९७) 

[“इञ् वपाणदभ्यिः” । पा. ३।३।१०८ वरील वार्तत्तक– वप् इत्यादी िातूनंतर इ प्रत्यय येतो; उदा. 
वाणपिः, वाणसिः. 

“कृणदकारादत्क्तनिः” । पा. सू. ४।१।४५ वरील वार्तत्तक–कृत् प्रत्ययानंतर ङीष् म्हिजे ई प्रत्यय, 
त्क्तन् नसता णवकल्पाने येतो; उदा. ‘राणत्रिः’ ककवा ‘रात्री’. 

(“णिया ंत्क्तन् ।” पा. सू. ३।३।९४ णक्रया इत्यादी अथग स्त्रीकलगी शब्दाने ्यक्त करायिा असता 
‘त्क्तन्’ (णत) हा प्रत्यय िातूला लावला जातो. उदा. कृणतिः (कृ+णत), स्तुणतिः (स्तु+णत), णिणतिः 
(णि+णत).)] 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एवमन्द्योन्द्यणनयमात्सैव [स . टी. ‘हात व पाय याांच्या परस्परचनयमाने केलेली िारी व्यायाम म्हिून म्हटली जाते.’] ्यायाम 
उच्यते । 
िारी ि करिं खण्डो मण्डलं िेणत तणद्भदािः ॥ ८९९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अशा अन्योन्य चनयमाम ळे ती (िारीि) व्यायाम म्हटली जाते. त्यािे िारी, करि, खांड व मांडल 

असे प्रकार आहेत. (८९९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. िारी प्रयोग कसा करावयािा ते सागंत आहे– येथे वा शब्द उपमानवािक आहे. अणभनयात 
जसा हात त्याप्रमािे, गतीच्या अनुकरिात जे्हा जो अणंित इत्यादी पायाचं्या प्रकारातंील पाय वापरायला 
इत्च्छलेला असतो त्याच्या संपत्तीला म्हिजे सम इत्यादी पाय संपादन करण्याला योग्य अशी िारी म्हिजे 
पाय, टागं, माडंी व कमर यािंी हालिाल करावी. दुसऱ्या पायािा वापर पणहल्या िारीला योग्य असा 
करावा. अशा रीतीने दुसऱ्या इत्यादी िारीला अनुसरून णतसऱ्या इत्यादी िारी केल्या असता ती िारीि 
्यायाम म्हिून म्हटली जाते. ती हे एकविन समूहवािक होय (ती म्हिजे त्या िारी). त्या ्यायामािे 
(करि, खंड व मंडल हे) भेद सागंत आहे. (८९८, ८९९) 
 

क. क्रमाने त्यािें स्वरूप सागंत आहे– डा्या ककवा उज्या एका पायाने पार पाडायिी. येथे 
मुख्यत्वामुळे पाय शब्द योजला आहे. पाय इत्यादीने असा अथग. पूवी साणंगतलेली िारीि ्यायामप्रकार 
म्हिून साणंगतलेली िारी म्हिून म्हटली आहे. दोन पायानंी णनष्ट्पन्न होिारी िारीि करि होय, म्हिजे 
्यायामप्रकार म्हिून साणंगतलेले करि होय. येथे तलपुष्ट्पपुट इत्यादींिे णमश्रि होईल ही शंका दूर करीत 
आहे. हात, पाय इत्यादींच्या णक्रयास्वरूपािे ते नृत्तकरि आणि केवळ पाय इत्यादींच्या णक्रयास्वरूपािी ती 
िारी असा लरक जािावा. त्या तीन करिानंी साध्य करावयािी िारीि, ्यायामप्रकार म्हिून 
साणंगतलेला खंड होय. त्या तीन खंडानंी त्र्यश्रतालात व िार खंडानंी ितुरश्र तालात अशी क्रमाने योजना 
केल्याने मंडल होते. या प्रकारे िािपुट या त्र्यश्र तालात तीन खंडानंी व िच्चत्पुट या ितुरश्र तालात िार 
खंडकानंी क्रमाने णनष्ट्पन्न करावयािी िारीि ्यायामप्रकार म्हिून साणंगतलेले मंडल होय अशी योजना 
करावी. (९००, ९०१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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ततै्रकपादणनष्ट्पाद्या िारी िायेव कीर्ततता । 
पादद्वयेन करिं तन्नृत्तकरिात् पृथक् ॥ ९०० ॥ 
करिैिः स्यात्त्त्रणभिः खण्डो मण्डलं खण्डकैणिणभिः । 
ितुर्तभवा क्रमात्ताले त्र्यश्रे ि ितुरश्रके ॥ ९०१ ॥ 
भौमी िाकाणशकीत्येषा दे्विा भौम्योऽत्र षोडश । 
समपादा त्स्थतावता शकटास्या ि णवच्यवा ॥ ९०२ ॥ 
अध्यर्तिका िाषगणतरेडकाक्रीणडता तथा । 
समोत्सणरतमत्तल्ली मत्तल्ल्युत्स्पत्न्द्दताणिता ॥ ९०३ ॥ 
स्यत्न्द्दतावस्यत्न्द्दताख्या बद्धा ि जणनताणभिा । 
ऊरूद् वृत्तते्यथ ब्रूमिः षोडशाकाणशकीणरमािः ॥ ९०४ ॥ 

इणत भौम्यिः । 
--------------------------------------------------------------------------------- 
त्यात एका पायाने चनष्ट्पन्न करावयािी िारी िारीि म्हटली जाते. दोन्ही पायाांनी करि होय; ते 
नृत्तकरिापेिा वगेळे आहे. (९००) तीन करिाांनी खांड होतो व मांडल तीन सकवा िार खांडकाांनी क्रमाने 
त्र्यश्र व ित रश्र तालात (ती योजल्याने) होते. (९०१) 
 

ही (िारी) भौमी व आकाचशकी अशी दोन प्रकारिी आहे. या भौमी (िारी) सोळा आहेत; (त्या 
अशा–) समपादा, स्स्थतावाता, शकटास्या, चवच्यवा, (९०२) अध्यर्तधका, िाषगचत, एडकाक्रीचडता, तसेि 
समोत्सचरत मत्तल्ली, मत्तल्ली, उत्स्पांचदता, अचड्डता, (९०३) स्यांचदता, अवस्यांचदता नावािी, बद्धा, जचनता 
नावािी व ऊरूद वृत्ता. आता या सोळा आकाचशकी साांगतो. (९०४) 

या भौमी होत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अणतक्रान्द्ताप्यपक्रान्द्ता पार्श्वगक्रान्द्ता मृगप्लुता । 
ऊध्वगजानुरलाता ि सूिी नूपुरपाणदका ॥ ९०५ ॥ 
डोलापादा दण्डपादा णवदु्यद्भ्रान्द्ता भ्रमयगणप । 
भुजर्ङ्त्राणसताणक्षप्ताणवद्धोद् वृत्तणेत कीर्तततािः ॥ ९०६ ॥ 
भरताणभमताश्चायो द्वाकत्रशत्न्द्मणलतास्तु तािः । 
देशीप्रणसद्धािः सन्द्त्यन्द्यास्तािः संप्रत्यणभदध्महे ॥ ९०७ ॥ 

इत्याकाणशक्यिः । 
रथिक्रा परावृत्ततला नूपुरणवद्धका । 
णतयग् मुखा मराला ि कणरहस्ता कुलीणरका ॥ ९०८ ॥ 
णवणिष्टा कातरा पात्ष्ट्िगरेणिताप्यरूुताणडता । 
ऊरुवेिी तलोद् वृत्ता हणरित्राणसका परा ॥ ९०९ ॥ 
अिगमण्डणलका णतयगकु्कणञ्चता ि मदालसा । 
संिाणरतोत्कुणञ्चता ि स्तम्भक्रीडणनका ततिः ॥ ९१० ॥ 
िारी लङ णघतजङ घाख्या स्लुणरताप्यवकुणञ्चता । 
अणप संघणट्टता खुत्ता स्वत्स्तका तलदर्तशनी ॥ ९११ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

अचतक्राांता, अपक्राांता, पाश्वयक्राांता, मृगप्ल ता, ऊध्वयजान , अलाता, सूिी, नूप रपाचदका, (९०५) 
डोलापादा, दांडपादा, चवद्य द्भ्राांता, भ्रमरी, भ जांगत्राचसता, आचिप्ता, आचवद्धा आचि उद वृत्ता. अशा त्या 
(दोन्ही) चमळून भरतसांमत बत्तीस िारी साांचगतल्या आहेत. द सऱ्या देशी प्रचसद्ध (िारी) आहेत. त्या आता 
आम्ही साांगतो. (९०६, ९०७) 

या आकाचशकी होत. 
 

रथिक्रा, परावृत्ततला, नूप रचवद्धा, चतययङ्म खा, मराला, कचरहस्ता, क लीचरका, (९०८) चवचश्लष्टा, 
कातरा, पास्ष्ट्ियरेचिता, ऊरुताचडता, ऊरुविेी, तलोद वृत्ता, हचरित्राचसका, प ढिी (९०९) अधयमांडचलका, 
चतययक्क ां चिता, मदालसा, सांिाचरता, उत्क ां चिता, स्तांभक्रीडचनका, नांतर (९१०) लां चघतजांघा नावािी िारी, 
स्र्फ चरता, अवक ां चिता, सांघचट्ता, ख त्ता, स्वस्स्तका, तलदर्तशनी, (९११) प राटी, अधयप राटी, 
-------------------------------------------------------------------------------- 

पुराट्यघगपुराटी ि सणरका स्लुणरका ततिः । 
णनकुणट्टका लताके्षपाप्यिस्खणलणतका परा ॥ ९१२ ॥ 
समस्खणलणतका भौम्यिः पञ्चकत्रशणदतीणरतािः । 

इणत देशीिारीषु भौम्यिः । 
णवदु्यद्भ्रान्द्ता पुरिःके्षपा णवके्षपा हणरिप्लुता ॥ ९१३ ॥ 
अपके्षपा ि डमरी दण्डपादाङ णघ्रताणडता । 
जङ घालङ घणनकालाता जङ घावता ि वेष्टन् ॥ ९१४ ॥ 
उदे्वष्टनमथोत्के्षपिः पृिात्के्षपश्च सूणिका । 
णवद्धा प्रावृतमुल्लोल इत्यतै्रकोनकवशणतिः ॥ ९१५ ॥ 
्योमगािः स्युरुभयास्तु ितुष्ट्पञ्चाशदूणिरे । 
मागगदेशीगताश्चायगिः षडशीणतणरमा मतािः ॥ ९१६ ॥ 

इणत देशीिारीष्ट्वाकाणशक्यिः । 
अथ भौम्यिः–– 

लक्षिाणन क्रमात्तासा ंिारीिामणभदध्महे । 
णनरन्द्तरौ समनखौ पादौ कृत्वा त्स्थतो यदा ॥ ९१७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
सचरका, स्र्फ चरका, मग चनक चट्का, लतािेपा, अड्डस्खचलचतका अशा या पस्तीस भौमी साांचगतल्या आहेत 
(९१२) 

या देशीिारीतील भौमी होत. 
 

चवद्य द्भ्राांता, प रःिेपा, चविेपा, हचरिप्ल ता, (९१३) अपिेपा, डमरी, दांडपादा, अांचरताचडता, 
जांघालांघचनका, अलाता, जांघावता, वषे्टन, (९१४) उिेष्टन, मग उत्िेप, पृष्ोत्िेप, सूचिका, चवद्धा, प्रावृत व 
उल्लोल अशा या एकोिीस (देशी) आकाचशकी होत. (९१५) दोन्ही चमळून िोपन्न साांचगतल्या आहेत. मागय व 
देशी (चमळून) या शहाऐांशी िारी मानल्या आहेत. (९१६) 

या देशी िारींतील आकाचशकी होत. 
आता भौमी (िारींिी लििे)– 
त्या िारींिी लििे क्रमाने साांगतो. 
समनख पाय एकमेकाांना लागून योजून (नतयक) जेव्हा (९१७) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
क. त्या सवांिी प्रत्येकी लक्षिे देण्यासाठी सागंत आहे– 
त्यातंील समपादा िारीिे लक्षि देत आहे– जे्हा पाय णनरन्द्तर म्हिजे एकमेकानंा लागलेले व 

समनख असलेले म्हिजे टोक व टािा सम असलेले प्रथम करुन समपाद स्थान योजून (नतगक) उभा 
राहतो (ते्हा ती समपादा होय). दोन्द्ही पायाचं्या मध्ये एक वीत अतंर ठेवून उभे राहिे हे समपाद नावािे 
स्थान म्हिून पुढे साणंगतले जािार आहे. त्यातील वीत म्हिजे मोजण्यािे बारा अगुंळािें णवणशष्ट प्रमाि 
होय. म्हटलेि आहे– “बारा अगुंळािंी वीत होय.” (नामणलङ गानुशासन–२–६–८४). त्या समपाद 
स्थानाने उभा राणहला असता ती समपादा नावािी िारी म्हटली आहे. यात ‘त्स्थतिः’ असा पंुकलगी णनदेश 
नतगकाला अनुलकू्षन असला तरी तो नतगकीही णनदर्तशत करतो असे जािावे. यात करून व उभा राणहलेला 
अशा दोन णक्रया साणंगतल्या असल्याने, प्रथम दोन्द्ही पाय एकमेकानंा लागून ठेविे या णक्रयेनंतर 
समपादस्थान योजून उभा राहिे ही णक्रया (करावी) असा क्रम जािावा. समपादािारीमध्ये गणतस्वरूप 
नसले तरीही लक्त प्रिाराच्या म्हिजे गतीच्या योग्यतेमुळे िारी असे लक्षिेने म्हटले आहे. वास्तणवक 
पाहता स्थान असताही ही समपादा िारी मानली आहे. णहच्यात (गणत व त्स्थणत) अशी दोन्द्ही रूपे 
संभवतात असा अथग. (९१७, ९१८) 

[अगुंल=पाउि इिं] 
आता त्स्थतावता िारीिे लक्षि देत आहे– 
एक पाय अग्रतलसंिर (करून), अग्रतलसंिार नसलेला जो दुसरा पाय त्याच्या बाजूला म्हिजे 

बाहेरच्या भागाला नेऊन गुडघ्याच्या आतील भागी स्वत्स्तक केला असता; याने दुसऱ्या पायािे टािेच्या 
भागाने जािे व जाण्याच्या बाजूच्या प्रदेशािी मयादा कळून येते. तसाि दुसरा म्हिजे उभ्या त्स्थतीत 
असिारा पाय अग्रतलसंिर करून असा अथग. तो स्वत्स्तक योजून दूर करून, दुसऱ्या पायाच्या बोटाचं्या 
टोकाने आपल्या बाजूला नेला असता त्स्थतावता नावािी िारी होते. (९१९, ९२०–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्थानेन समपादेन समपादा तदोणदता । 
प्रिारयोग्यतामात्राच्चारी स्थानेऽप्यसौ मता ॥ ९१८ ॥ 

इणत समपादा (१) 
िरिान्द्तरपार्श्वं िेद्गत्वाग्रतलसंिरिः । 
अन्द्तजानुिः स्वत्स्तकत्वं प्राप्तिः पादस्तथेतरिः ॥ ९१९ ॥ 
णवणिष्ट्य पार्श्वं स्वं नीतिः त्स्थतवता तदोच्यते । 

इणत त्स्थतावता । (२) 
यत्र िृत्वा पूवगकाय ंपादोऽग्रतलसंिरिः ॥ ९२० ॥ 
प्रसायोद्वाणहतमुरिः शकटास्या तदा भवेत् । 
आस्य ंके्षप्य ंणह शकटं िारीमेनामुपाणश्रतैिः ॥ ९२१ ॥ 

इणत शकटास्या (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समपाद स्थानाने उभा राहतो तेव्हा ती समपादा म्हटली आहे. (वास्तचवक रीत्या) स्थान 
असतानाही र्फक्त प्रिारयोग्यता असल्याने ही िारी मानली आहे. (९१८) 

ही समपादा होय. (१) 
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एक अग्रतलसांिर पाय द सऱ्या पायाच्या बाजूला नेऊन ग डघ्याच्या आतल्या बाजूला स्वस्स्तक 
केला आचि तसाि द सरा (पाय) (९१९) दूर करून आपल्या बाजूला नेला तर ती स्स्थतावता म्हटली जाते. 

ही स्स्थतावतां होय. (२) 
ज्यात शरीरािा प ढील भाग (यत्नपूवयक) धारि करून (एक) अग्रतलसांिर पाय (९२०) पसरून 

छाती उिाचहत (योचजली जाते) ती शकटास्या होय. ही िारी धारि करिाऱ्याांनी शकट आस्य (म्हिजे) 
िेप्य कराव,े (म्हिजे गाडी प ढे पाठवण्यािा अचभनय करावा). (९२१) 

ही शकटास्या होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उद् िृत्य समपादायािः पादौ यणद तलाग्रतिः । 
णनकुट टयेता ंिरिीमुच्यते णवच्यवा तदा ॥ ९२२ ॥ 

इणत णवच्यवा (४) 
दणक्षिा्घे्रिः पात्ष्ट्िगदेशे वामिः पादो णनिीयते । 
दणक्षिस्त्वपसृत्य स्वे पारे्श्व त्र्यश्रतया त्स्थतिः ॥ ९२३ ॥ 
[ताल म्हिजे एका चवतीिे (जवळजवळ ९ इांिािे) प्रमाि. तालािी व्याख्या प ढे याि अध्यायात १०३६ व्या श्लोकात चदली आहे.] 
सािगतालान्द्तरत्वेन दणक्षिोऽप्येवमेव िेत । 
वामपाष्ट्िौ स ि त्र्यश्रो भवेदध्यर्तिका तदा ॥ ९२३ ॥ 

इत्यध्यर्तिका (५) 
तालमातं्र पुरिः कृत्वा णद्वतालं पृितो गते । 
दणक्षिेऽ्घ्रौ समं पादौ ककणिदुत्प्लुणतपूवगक् ॥ ९२५ ॥ 
उपसृत्यापसपेतामपसृत्योपसपगतिः । 
यत्र सत्रासगत्यादौ सैषा िाषगणतमगता ॥ ९२६ ॥ 

इणत िाषगणतिः (६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समपादा िारीमधील दोन्ही पाय वर उिलले जाऊन जर तळव्याच्या टोकाने जचमनीवर चनक ट्न 
करतील तर ती चवच्यवा म्हटली जाते. (९२२) 

ही चवच्यवा होय. (४) 
 

उजव्या पायाच्या टािेपाशी डावा पाय ठेवला जातो; उजवा पाय दूर घेऊन दीड ताल अांतरावर 
स्वतःच्या बाजूला चत्रकोिी ठेवला जातो; (९२३) (नांतर) उजवाही असाि डाव्या पायाच्या टािेपाशी आचि 
चत्रकोिी योजला जातो; (अशी योजना केल्याने) अध्यर्तधका होते. (९२४) 

ही अध्यर्तधका होय. (५) 
 

ज्यात उजवा पाय एक ताल प ढे करून दोन ताल मागे गेला असता, दोन्ही पाय एकदम थोडी वर 
उडी मारून (९२५) जवळ आिनू दूर नेले जातात व दूर नेऊन जवळ आिले जातात; ती ही भयय क्त गचत 
इत्यादीमध्ये (योजायिी) िाषगचत मानली आहे. (९२६) 

ही िाषगचत होय. (६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. शकटास्या िारीतील आस्य यािा अथग के्षप्य (पुढे पाठवायिा, िाडायिा). याने णहच्या नावािी 
साथगकता दाखणवली आहे. याप्रमािे सवगत्र िारींच्या नावािंी साथगकता सामान्द्यपिे जािावी. (९२०, ९२१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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ककणिदुत्प्लुत्य िरिौ यत्राग्रतलसंिरौ । 
पयायशो णनपततिः [एडका सकवा अचजका म्हिजे मेंढी सकवा बकरी. ‘अचजकागचतत ल्यत्वात्’ (म्हिजे बकरीच्या गतीसारखी 
असल्याने) एडकाक्रीचडता हे नाव होय असे स्पष्टीकरि अचभनवग प्ताने चदले आहे. [ना. शा. (बडोदा) भा. ३, पृ. ९८] 
सैडकाक्रीणडता मता ॥ ९२७ ॥ 

इत्येडकाक्रीणडता (७) 
अभ्यन्द्तरेऽ्घे्ररन्द्यस्य पादेऽग्रतलसंिरे । 
सजङ घास्वत्स्तकेऽथान्द्यपादेऽग्रतलसंिरे ॥ ९२८ ॥ 
कृतेऽ्घ्रयोघूगिगतोयगत्रापसृणतश्चोपसपगि् । 
समोत्सणरतमत्तल्ली सा भवेन्द्मध्यमे मदे ॥ ९२९ ॥ 

इणत समोत्सणरतमत्तल्ली (८) 
भूणमणिष्टाणखलतलौ जङ घास्वत्स्तकसंयुतौ । 
अिगत्र्यश्रौ यदा पादौ घूंिगन्द्तौ वोपसपगतिः ॥ ९३० ॥ 
यद्वापसपगतिः सा स्यान्द्मत्तल्ली तरुिे मदे । 

इणत मत्तल्ली (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात थोडी वर उडी मारून दोन्ही अग्रतलसांिर पाय पयायाने (म्हिजे क्रमाने) खाली आिले 
जातात, ती एडकाक्रीचडता मानली आहे. (९२७) 

ही एडकाक्रीचडता होय. (७) 
 

एका पायाच्या आतल्या बाजूला द सरा अग्रतलसांिर पाय (नेला) असता, मग द सरा अग्रतलसांिर 
पाय टाांगेिे स्वस्स्तक असलेला योजल्यावर गोल वळिाऱ्या पायाांिे ज्यात दूर जािे व जवळ येिे (योजलेले 
असते), ती समोत्सचरतमत्तल्ली (होय). ती मध्यम मदात प्रय क्त करावी. (९२९) 

ही समोत्सचरतमत्तल्ली होय. (८) 
 

तळव्यािा सवय भाग जचमनीला लागलेले, व टाांगेच्या स्वस्स्तकाने य क्त असलेले दोन्ही अधयवट 
चत्रकोिी पाय गोल वळत जेव्हा जवळ (आिले) जातात (९३०) सकवा दूर (नेले) जातात तेव्हा ती तरुि 
मदात (योजायिी) मत्तल्ली होय. 

ही मत्तल्ली होय. (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. समोत्सणरतमत्तल्ली या नावाच्या बाबतीत समप्रसृता (समानपिे पसरलेली) याऐवजी 
समोत्सणरता हा प्राकृत शब्द मुनीने योजलेला आहे असे जािावे. मत्ताप्रमािे हालिाल असल्याने मत्तल्ली हे 
नाव जािावे. (९२८, ९२९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कणनिाङ गुणलभागेनाङ गुिभागेन ि क्रमात् ॥ ९३१ ॥ 
रेिकस्यानुकारेि शनैरङ णघ्रगगतागत् । 
कुरुते यत्र सा िारी [‘नदीिे परत चर्फरिे या स्वरूपािे जे स्पांचदत (म्हिजे शीर गचत) त्यासारखी असल्याने ही उत्स्पांचदता होय’ 
असे स्पष्टीकरि अचभनवग प्त देतो. [ना. शा. (बडोदा) भा. ३, प.ृ १००] बुिैरुत्स्पत्न्द्दतोणदता ॥ ९३२ ॥ 
औदासीन्द्यािश्च्युणतस्तु स्पन्द्द इत्यणभिीयते । 
रेणितं नृत्तहस्तं ि केणिदत्र प्रिक्षते ॥ ९३३ ॥ 

इत्युस्पत्न्द्दता (१०) 
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समा्घे्ररग्रपृिाभ्यामन्द्योऽग्रतलसंिरिः। 
णनघृष्टिरिो यत्र क्रमात्तामणिता ंणवदुिः ॥ ९३४ ॥ 

इत्यणिता (११) 
णनषण्िोरुिः समो नामो दणक्षिोऽङ णघ्रिः प्रसाणरतिः । 
पञ्चतालान्द्तरं णतयगग्यस्या ंसा स्यत्न्द्दता मता ॥ ९३५ ॥ 

इणत स्यत्न्द्दता (१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात लहान बोटाच्या भागाने व अांगठ्याच्या भागाने क्रमाने (९३१) रेिकािे अन करि करीत पाय 
हळूहळू जाण्यायेण्यािी चक्रया करतो ती चविानाांनी उत्स्पांचदता मानली आहे. (९३१) उदासीनपिाने खाली 
पडिे यास स्पांद म्हिनू म्हटले जाते. काही (आिायय) यात रेचित नृत्तहस्त साांगतात (९३३) 

ही उत्स्पांचदता होय. (१०) 
 

चजच्यात समपादािे टोक व पाठीमागिा भाग याांनी द सरा अग्रतलसांिर पाय क्रमाने घासला जातो 
चतला अचड्डता म्हिून जाितात. (९३४) 

ही अचड्डता होय. (११) 
 

चजच्यात डावा पाय सम (व) माांडी बसलेल्या स्स्थतीतली असिारा असा असून उजवा पाय पाि 
ताल अांतरावर चतरका पसरलेला असतो ती स्यांचदत मानली आहे. (९३५) 

ही स्यांचदता होय. (१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
अङ णघ्रिारणवपयासात्सैवावस्यत्न्द्दता मता । 

इत्यवस्यत्न्द्दता (१३) 
ऊरुद्वयस्य वलनं जङ घास्वत्स्तकसंयुत् ॥ ९३६ ॥ 
भङ क्त्वा वा स्वत्स्तक पादतलागे्र मण्डलभ्रम् । 
कृत्वा पार्श्वं गते स्वं स्वं यत्र बदे्धणत सा मता ॥ ९३७ ॥ 

इणत बद्धा (१४) 
िारी सा जणनता यस्या ंपादोऽग्रतलसंिरिः । 
मुणष्टवगक्षणस हस्तोऽन्द्यो यथाशोभं प्रवतगते ॥ ९३८ ॥ 
अङ णघ्रणक्रया प्रिानं स्याणदणतकतग्यतेतरा । 

इणत जणनता (१५) 
पात्ष्ट्िगिः पादस्य िेदग्रतलसंिरसंणज्ञतिः (निः?) ॥ ९३९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(या) पायाांच्या हालिाली उलटून केल्याने (म्हिजे उजवा पाय सम इत्यादी व डावा पाय पाि 

ताल अांतरावर चतरका पसरलेला असा केल्याने) ती (स्यांचदताि) अवस्यांचदता मानली आहे. (९३६–) 
ही अवस्यांचदता होय. (१३) 
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चजच्यात टाांगाांच्या स्वस्स्तकाने य क्त असलेल्या दोन्ही माांड्या वळवल्या जातात (ती बद्धा मानली 
आहे) (९३६); सकवा (द सऱ्या आिायांच्या मताने) (चजच्यात) स्वस्स्तक दूर करून पायाच्या तळव्याच्या 
टोकावर गोलाकार चर्फरून (पाय) आपापल्या बाजूला नेला जातो ती बद्धा मानली आहे. (९३७) 

ही बद्धा होय. (१४) 
 

चजच्यात (एक) पाय अग्रतलसांिर, म चष्टहस्त छातीवर व द सरा शोचभवांत होईल अशा प्रकारे 
योजलेला असतो ती जचनता होय. (९३८) पायािी हालिाल (या िारीत) म ख्य होय; इतर (म्हिजे 
हाताांिा वापर) हा इचतकतयव्यता (म्हिजे साधन स्वरूपािा अथात गौि) होय. 

ही जचनता होय. (१५) 
अग्रतलसांिर पायािी टाि (९३९) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. जणनता िारीच्या लक्षिात ‘मुणष्ट हात छातीवर’ असे म्हटले आहे, ते लक्षि स्वरूप म्हिून घेऊ 

नये यासाठी सागंत आहे की (िारीत) पायािा वापर मुख्य असतो. नाहीतर िारी व करि यािें णमश्रि 
होईल असा अणभप्राय. याप्रमािे इतरत्रही िारींच्या बाबतीत हातािंा वापर साणंगतला असता जािाव.े 
(९३८, ९३९–) (जणनत करिाच्या लक्षिात जणनता िारी, एक मुणष्टहस्त छातीवर ठेवलेला व दुसरा 
लताहस्त साणंगतला आहे. िो. ७२६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अन्द्याङ णघ्रपृिाणभमुखी णवपयासोऽथवा भवेत् । 
अभ्यन्द्यजङ घं वणलता जङ घािेन्नतजानुका ॥ ९४० ॥ 
ऊरूद् वृत्ता तदा िारी लजे्जष्ट्यादौ णनयुज्यते । 

इत्यरूूद् वृत्ता (१६) 
णनयुदे्ध िार्ङ्हारेषु नाटे्य िैतािः प्रणतणितािः ॥ ९४१ ॥ 
अनाणदवेदमूलेन नाट्यवेदेन कीर्तततािः । 

इणत षोडश भौम्यश्चायगिः [पायािा वापर म ख्यतः जचमनीशी सांबद्ध असल्याने या भौमी व आकाशात (म्हिजे 
जचमनीच्यावर) पायाांिा वापर म ख्यतः होत असल्याने प ढे साांचगतलेल्या त्या आकाचशकी िारी होत असे भौमी व आकाचशकी या नावाांिे 
स्पष्टीकरि सभवते.] । 

अथाकाणशक्यिः – 
गुल्लके्षते्रऽन्द्यपादस्योद् वृत्याङ कघ्र कुणञ्चतं पुरिः ॥ ९४२ ॥ 
ककणित्प्रसायग िोत्त्क्षप्य [नाट्यशास्त्रात प रुष व चिया याांिी उत्तम, मध्यम व अधम (म्हिजे कचनष्) अशी म ख्यतः तीन प्रकारिी 
प्रकृचत (म्हिजे स्वभावस्स्थचत) साांचगतली आहे. पात्राच्या स्वभावधमान सार त्याच्या हालिालीही होत असल्याने येथे शाङ यगदेवाने 
‘यथाप्रकृचत’ म्हिजे प्रकृतीला अन सरून िार ताल इत्यादी अांतरावर जचमनीवर पाय ठेवावा असे म्हटले आहे. पात्राच्या प्रकाराला 
अन सरून अांतर कमीजास्त ठेवायिे असल्याने ‘िार ताल इत्यादी’ यातील ‘इत्यादी’ हा शब्द योजला आहे.] यथाप्रकृणत 
लोकवत्। 

--------------------------------------------------------------------------------- 
जर द सऱ्या पायाच्या पाठीमागच्या बाजूला वळलेली असेल सकवा याच्या उलट (योजना) असेल 

आचि ग डघा वाकलेली टाांग द सऱ्या टाांगेकडे वळलेली असेल (९४०) तर ती ऊरूद वृत्ता िारी होय. ती 
लज्जा, ईष्ट्या इत्यादींत योचजली जाते. 

ही ऊरूद वृत्ता होय (१६) 
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चनय द्ध (म्हिजे म चष्टय द्ध), अांगहार आचि नाट्य याांत या (िारी) प्रचतचष्त होत (म्हिजे प्रय क्त 
करावयाच्या असतात). (९४१) अनादी वदे हे मूळ असिाऱ्या नाट्यवदेाने त्या साांचगतल्या आहेत. (९४२–) 

या सोळा भौमी िारी होत. 
 

चजच्यात एक क ां चित पाय द सऱ्या पायाच्या घोट्याच्या जागी वर घेऊन (व) थोडा प ढे (९४२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भौमी िारींिा सवगसािारि णवणनयोग सागंत आहे– 
णनयुद्ध म्हिजे मुणष्टयुद्ध; अगंहार याने नृत्त घ्यावे; ‘व’ नाट्य यातं यातंील ‘ि’ म्हिजे ‘आणि’ याने 

नृत्तही घ्यावे असे जािावे. णनयुद्ध इत्यादींत यथायोग्य रीतीने भौमी िारी योजा्या असा अथग. यािें अनादी 
स्वरूप दाखवीत आहे – ऋग्वेद इत्यादी िार वेद (म्हिजे ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद व अथवगवेद) अनादी 
होत. (त्यावर आिारलेल्या नाट्यवेदाने त्या साणंगतल्या असल्याने त्यािें स्वरूपही अनादी होय.) (९४२, 
९४३ –) 

 
क. आकाणशकींिी लक्षिे मूळ गं्रथावरून स्पष्ट आहेत. (९४२–९६५) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ितुस्तालाद्यन्द्तरेि ततोऽगे्रि णनपातयेत् ॥ ९४३ ॥ 
यत्र िारीमणतक्रान्द्ता ंणनिःशङ्कस्तामकीतगयत् । 

इत्याणतक्रान्द्ता (१) 
बद्धा ंणविाय िारीं िेदुद् वृत्याङ कघ्रि कुणञ्चत् ॥ ९४४ ॥ 
पार्श्वे णवणनणक्षपेच्चारीमपक्रान्द्ता ंतदाणदशेत् । 

इत्यपक्रान्द्ता (२) 
नीत्वोपणर स्वपार्श्वेन कुणञ्चतं िरिं ततिः ॥ ९४५ ॥ 
पाष्ट्ण्या िेत्पातयेदू्भमौ पार्श्वगक्रान्द्ता तदोच्यते । 
सा पार्श्वगदण्डपादेणत प्रणसद्धा लोकवत्मगणन ॥ ९४६ ॥ 
अन्द्योरुके्षत्रपयगन्द्तमुत्त्क्षप्य िरिं ततिः । 
उद्घणट्टतं भुणव न्द्यस्येदस्याणमत्यपरे जगुिः ॥ ९४७ ॥ 

इणत पार्श्वगक्रान्द्ता (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
पसरून, वर उटलून (पात्र) स्वभावान सार लोकातल्याप्रमािे, (खाली आिनू) िार ताल इत्यादी अांतरावर 
टोकाने (जचमनीवर) ठेवला जातो (९४३) त्या िारीला चनःशांकाने अचतक्राांता म्हटले आहे. 

ही अचतक्राांता होय. (१) 
 

बद्धा िारी योजून, क ां चित पाय वर घेऊन (९४४) (आपल्या) बाजूला खाली ठेवला असता ती 
अपक्राांता िारी म्हिावी. 

ही अपक्राांता होय. (२) 
 

क ां चित पाय स्वतःच्या बाजूला वर नेऊन मग (९४५) टािेने जचमनीवर ठेवला असता ती पाश्वयक्राांता 
म्हटली जाते. ती लोकमागात (म्हििे लोकाांत) पाश्वयदांडपादा म्हिनू प्रचसद्ध आहे. (९४६) चहच्यात द सऱ्या 
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(आिायांनी), (एक) पाय द सऱ्या (पायाच्या) माांडीपययत वर उिलून नांतर उद्घचट्त (करून) जचमनीवर 
ठेवावा असे साांचगतले आहे. (९४७) 

ही पाश्वयक्राांता होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कुणञ्चतं पादमुत्त्क्षप्योत्प्लुत्य भूमौ णनपात्य त् । 
अन्द्याणञ्चताङ णघ्रजङ घा ंि पश्चादे्दशे णक्षपेद्यदा ॥ ९४८ ॥ 
तदा मृगप्लुता जे्ञया सा णवदूषककतृगका । 

इणत मृगप्लुता (४) 
कुणञ्चतोत्त्क्षप्तपादस्य [‘जान स्तनसमां’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. २९२) व आनांदाश्रम या दोन्ही आवृत्तींत आहे. (आनांदाश्रम 
आ. पृ. ७६१). नाट्यशास्त्रातही (भा. २, पृ. १०२) असाि पाठ आहे. ‘जान  स्तनसमां’ असे घेतल्याने अन्वय ज ळून अथय स स्पष्ट होतो.] 
जानुस्तनसमं यदा ॥ ९४९ ॥ 
न्द्यस्य स्तब्िीकृतोऽन्द्योऽङ णघ्ररूध्वगजानुस्तदा भवेत् । 

इत्यधू्वगजानुिः (५) 
पृिप्रसाणरतोऽङ णघ्रशे्चदन्द्योवाणभमुखं तल् ॥ ९५० ॥ 
कृत्वा पात्ष्ट्िगिः स्वपार्श्वे क्ष्मान्द्यस्तालाता तदोणदता । 

इत्यलाता (६) 
उत्त्क्षप्य कुणञ्चतं पादं जङ्घामस्य प्रसायग ि ॥ ९५१ ॥ 
जान्द्वन्द्ता ंवोरुपयगन्द्तामग्रयोगे नतं भुणव । 
िरिं पातयेद्यस्या ंसा सूिीणत णनगद्यते ॥ ९५२ ॥ 

इणत सूिी (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क ां चित पाय वर घेऊन (व) उडी मारून तो जचमनीवर ठेवनू, द सऱ्या अांचित पायािी टाांग मागच्या 
भागी ठेवली असता (९४८) ती मृगप्ल ता जािावी. ती चवदूषकाने करावयािी (असते). 

ही मृगप्ल ता होय. (४) 
 

क ां चित अशा वर उिललेल्या पायािा ग डघा स्तनप्रदेशाजवळ (९४९) ठेवनू द सरा पाय ताठ ठेवला 
असता ती ऊध्वयजान  होय. 

ही ऊध्वयजान  होय. (५) 
 

मागच्या बाजूला पसरलेला पाय, तळवा द सऱ्या (पायाच्या) माांडीसमोर वळलेला (९५०) योजून, 
(त्यािी) टाि त्याच्या बाजूला जचमनीवर ठेवली असता ती अलाता म्हटली आहे. 

ही अलाता होय. (६) 
 

चजच्यात क ां चित पाय वर उिलून, त्यािी टाांग ग डघ्यापयंत सकवा माांडीपयंत पसरून, (खाली) 
वाकलेला पाय टोकाने जचमनीवर ठेवला जातो ती सूिी म्हिून म्हटली जाते. (९५२) 

ही सूिी होय. (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पश्चान्नीत्वाणञ्चतं पादं तस्य पाष्ट्ण्या त्स्लजं स्पृशेत् । 
तं ततोऽणञ्चतजङं्घ ि भूमावग्रतलेन िेत् ॥ ९५३ ॥ 
णनपातयेत्तदा िारी प्रोक्त्ता नूपुरपाणदका । 
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इणत नूपुरपाणदका (८) 
पादं कुणञ्चतमुद् िृत्य डोलणयत्वा ि पार्श्वगयोिः ॥ ९५४ ॥ 
न्द्यस्येत्पाष्ट्ण्या स्वपार्श्वे िेिोलापादा तदोच्यते । 

इणत डोलापादा (९) 
नूपुरश्चरिोऽन्द्यस्य पात्ष्ट्िगदेशे णविाय िेत् ॥ ९५५ ॥ 
स्वदेहके्षत्राणभमुखं जान्द्वग्रत्वने वेगतिः । 
अगे्र प्रसायगते िारी दण्डपादा तदोणदता ॥ ९५६ ॥ 

इणत दण्डपादा (१०) 
पृितो वणलतं स्पृष्टध वा णशरो भ्रान्द्त्वा ि सवगतिः । 
प्रसृतश्चरिो यत्र णवदु्यद्भ्रान्द्ता भवेदसौ ॥ ९५७ ॥ 

इणत णवदु्यद्भ्रान्द्ता (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अांचित पाय मागे नेऊन, त्याच्या टािेने चनतांबाला स्पशय करावा; मग तो अांचित टाांग असलेला 
(योजून) जचमनीवर तळव्याच्या प ढच्या भागाने (९५३) ठेवला असता ती नूप रपाचदका िारी म्हटली आहे. 

ही नूप रपाचदका होय. (८) 
 

क ां चित पाय वर घेऊन, दोन्ही बाजूांना दोलाचयत करून (९५४) टािेवर त्याच्या बाजूला ठेवला तर 
ती डोलापादा म्हटली जाते. 

ही डोलापादा होय. (९) 
 

नूप र पाय द सऱ्या (पायाच्या) टािेजवळ ठेवनू, (९५५) आपल्या शरीरासमोर ग डघ्यािे टोक 
आिनू, वगेाने प ढे पसरला तर ती दांडपादा िारी म्हटली आहे. (९५६) 

ही दांडपादा होय. (१०) 
 

चजच्यात वचलत (म्हिजे वळलेल्या) मस्तकाला मागनू स्पशय करून, सवय बाजूांनी चर्फरवनू पाय 
पसरला जातो ती चवद्य द भ्राांता होय. (९५७) 

ही चवद्य द्भ्राांता होय. (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अणतक्रान्द्तागतं पादं त्र्यश्रस्योरोणववतगन् [‘त्र्यश्रस्योरोचववतयनम्’ असा पाठ अड्यार व आनांदाश्रम आवतृ्तींत आहे. 
(आनांदाश्रम आ. प.ृ ७६२; अड्यार आ. भा. ४, प.ृ २९४). पि तो ‘त्र्यश्रस्योरोर्तववतयनम्’ असा हवा ‘त्र्यश्रस्य ऊरोः चववतयनम्’ असे 
घेतल्याने अन्वय व्यवस्स्थत ज ळतो.] । 
कृत्वा पादान्द्तरतलभ्रमेि भ्राम्यते तनु ॥ ९५८ ॥ 
यत्र सा भ्रमरी िारी शार्ङ्ग देवने कीर्ततता । 

इणत भ्रमरी (१२) 
अन्द्योरुमूलके्षत्रान्द्तं पादमुत्त्क्षप्य कुणञ्चत् ॥ ९५९ ॥ 
णनतम्बाणभमुखी पात्ष्ट्िगिः कुयाज्जानु स्वपार्श्वगग् । 
यत्रोत्तानं पादतलं कटीजानुणववतगनात् ॥ ९६० ॥ 
भुजर्ङ्त्राणसता सा स्याद् भुजर्ङ्त्राससूणिका । 

इणत भुजर्ङ्त्राणसता (१३) 
तालत्रयान्द्तरोणक्षप्तं कुणञ्चतं पादमानयेत् ॥ ९६१ ॥ 



 
अनुक्रमणिका 

पार्श्वान्द्तरं ततो जङ्घा ंस्वत्स्तकीकृत्य पातयेत् । 
िरण्या ंपात्ष्ट्िगभागेन यत्राणक्षप्ताममंू णवदुिः ॥ ९६२ ॥ 

इत्याणक्षप्ता (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

चजच्यात अचतक्राांता िारीतील पाय योजून, त्र्यश्र (म्हिजे चत्रकोिी स्वरूपातील) माांडी वळवनू, 
द सऱ्या पायािा तळवा गोल चर्फरवनू शरीर गोलाकार चर्फरचवले जाते (९५८) ती िारी भ्रमरी म्हिनू 
शाङ गयदेवाने साांचगतली आहे. 

ही भ्रमरी होय. (१२) 
 

ज्यात क ां चित पाय द सऱ्या (पायाच्या) माांडीच्या मूळ भागापयंत वर उिलून, (९५९) टाि 
चनतांबासमोर व ग डघा त्याच्या पायाच्या बाजूला आिलेला असतो, आचि कमर व ग डघा वळवनू पायािा 
तळवा उत्तान केला जातो (९६०) ती सपयभय सूचित करिारी भ जांगत्राचसता होय. 

ही भ जांगत्राचसता होय. (१३) 
 

तीन ताल वर उिललेला क ां चित पाय द सऱ्या बाजूला आिावा; मग टाांग स्वस्स्तकय क्त करून 
जचमनीवर टािेच्या भागाने ठेवावी; (अशी योजना) चजच्यात (असते) चतला आचिप्ता (िारी) म्हिनू 
जाितात. (९६१, ९६२) 

ही आचिप्ता होय. (१४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवणिष्टजङ घयोिः कृत्वा स्वत्स्तकं तस्य कुणञ्चतिः । 
पादिः प्रसाणरतो वक्रिः स्वपार्श्वगस्थोऽथ पात्यते ॥ ९६३ ॥ 
पाष्ट्िा पाष्ट्ण्यगन्द्तरके्षते्र यत्राणवद्धा भवत्यसौ । 

इत्याणवद्धा (१५) 
आणवद्धापादमन्द्योरुप्रदेशस्थास्नुपात्ष्ट्िगक् ॥ ९६४ ॥ 
कृत्वोत्प्लुत्य भ्रमरकं दत्वा यत्र णनपातयेत् । 
तथान्द्य ंपादमुद् वृत्य सोद् वृत्ताशेषरूणपिी ॥ ९६५ ॥ 

इत्युद् वृत्ता (१६) 
इणत षोडश आकाणशक्यश्चायगिः । 
लणलतार्ङ्णक्रयासाध्याश्चायो युद्धणनयुद्धयोिः । 
नृत्त ेनाटे्य गतौ िैतािः प्रयोक्त्त्या मनीणषणभिः ॥ ९६६ ॥ 
प्रिानं यो यदा यत्र हस्तिः पादोऽथवा भवेत् । 
सोऽगे्र तदनुगोऽन्द्यिः स्यात्साम्ये तु समकालता ॥ ९६७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चजच्यात वगेळया असलेल्या टाांगाांिे स्वस्स्तक करून, त्यािा क ां चित पाय पसरला जातो व वक्र 

आचि त्याच्या बाजूला असलेला (योजला जातो), (आचि) मग टािेने द सऱ्या (पायाच्या) टािेजवळ 
ठेवला जातो ती आचवद्धा होय. (९६३, ९६४–) 

ही आचवद्धा होय. (१५) 
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ज्यात आचवद्धा (िारीतील) पाय, द सऱ्या पायाच्या माांडीवर दृढपिे टाि ठेवलेला असा योजून, वर 
उडी मारून भ्रमरी करून खाली आिला जातो; व तसेि द सरा पाय वर घेऊन (केले जाते) ती पूिय स्वरूप 
असलेली उद वृत्ता होय. (९६४, ९६५) 

ही उद वृत्ता होय. (१६) 
सोळा आकाचशकी िारी समाप्त. 

अवयवाांच्या लचलत अशा हालिालीने िारी चनष्ट्पन्न कराव्या. त्या य द्ध, चनय द्ध, नृत्त, नाट्य व गती 
याांत चविानाांनी योजाव्या. (९६६) जेथे जो हात सकवा पाय म ख्य असेल तेथे तो प्रथम योजून त्याला 
अन सरिारा द सरा योजावा; व दोन्हींिी समानता असता (त्याांिी) एकाि वळेी योजना (करावी). (९६७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आकाणशकी िारींिा सवगसािारि णवणनयोग सागंत आहे– 
‘लणलत अशा अगंणक्रयानंी साध्य’ याने त्या दोन्द्ही प्रकारच्या िारींिे स्वरूप साणंगतले आहे. येथे 

‘गतीमध्ये’ असे नाट्यापासून वेगळे साणंगतले असल्याने, हस्ताणभनय नसलेले, असे केवळ जाण्यािे 
अनुकरि कळून येते. (९६६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यतिः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तस्ततणिकिः । 
िरिानुिराण्याहुरर्ङ्ोपार्ङ्ाणन सूरयिः ॥ ९६८ ॥ 
एवं िारीप्रिानत्वे स्यादर्ङ्णवणनयोजन् । 
प्रािान्द्ये हस्तकाना ंतु हस्तमर्ङ्ान्द्युपासते ॥ ९६९ ॥ 
िारं िारं यथा िायां िरििः श्रयते मही् । 
कारं कारं करस्तद्वणद्वश्राम्यणत कटीतटे ॥ ९७० ॥ 
अिगिन्द्द्रिः करो नाटे्य संश्रयेत कटीतट् । 
पक्षवणञ्चतको नृत्त ेपक्षप्रद्योतकोऽथवा ॥ ९७१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चजकडे पाय चतकडे हात व चजकडे हात चतकडे चत्रक (वळलेले असाव)े. पायाला अन सरिारी अांगे व उपाांगे 
असावी असे चविान साांगतात. (९६८) 
 

अशा रीतीने िारी म ख्य असता अांगाांिी योजना करावी. हात म ख्य असता (इतर) अवयव हाताला 
अन सरतात. (९६९) पाय िारीमध्ये ती ती हालिाल करून जसा जचमनीिा आश्रय घेतो तसा हात ती ती 
हालिाल करून कमरेवर चवसावतो. (९७०) नाट्यात अधयिांद्र हाताने कमरेिा आश्रय करावा, नृत्तात 
पिवांचितक सकवा पिप्रद्योतक हाताने (कमरेिा आश्रय करावा). (९७१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. हस्ताणभनय व िारी यांच्यामंिील गौि व मुख्य असा संबंि णवषयाचं्या ्यवस्थेने दाखवीत 
आहे– 

जेथे म्हिजे नाट्यात ककवा नृत्तात जे्हा म्हिजे नाट्यात णवषयानुसार गतीिे अनुकरि 
करण्याच्या प्रसगंी ककवा नृत्तात प्रयोगानुसार हस्तणक्रयेच्या प्रसगंी, जो हात ककवा पाय मुख्य असेल तो हात 
ककवा पाय प्रथम प्रयुक्त करावा. इतर म्हिजे पणहल्या योजलेल्यापेक्षा इतर असा जो दुसरा तो पणहल्या 
योजलेल्याला अनुसरिारा असा असावा. नाट्य ककवा नृत्त यातं हात व पाय यािें मुख्य स्वरूप समान 
प्रकारिे असता हात व पाय एकाि वेळी प्रयुक्त कराव.े (९६७) 
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हात व पाय यापैंकी एकािे मुख्यत्व असता, त्यापेक्षा इतर अगंभूत (अवयवाचं्या) 
हालिालीबद्दलिा णनयम सागंत आहे. (९६८, ९६९) 

तेरा हस्तके्षते्र साणंगतली असूनही त्यातं कमरेिेि मुख्यत्व दाखणवण्यासाठी उदाहरि देऊन 
सागंत आहे– 

िारीमध्ये ती ती हालिाल करून पाय जसा जणमनीिा आश्रय घेतो, कारि तेथे दुसरे स्थान 
साणंगतलेले नाही व संभवत नाही. तसेि हात ती ती हालिाल करून कमरेवर णवश्रातंी घेतो. दोन्द्ही बाजू 
इत्यादी दुसरी स्थाने साणंगतली असताही ‘कमरेवर णवसावतो’ असे सागंिे प्रािुयग (म्हिजे पुष्ट्कळपिा) 
असिे या अणभप्रायाने मानावे. (९७०) 

त्यात कमरेिा आश्रय घेण्यात नाट्य व नृत्य यातंील ्यवस्थेच्या दृष्टीने हातासंबंिीिा णनयम 
सागंत आहे– 

यािेंही मागगस्वरूप नाट्यवेदात साणंगतल्यामुळे आहे असे पूवी जे म्हटले आहे ते येथे जोडून घ्यावे. 
(९७१) 

बत्तीस िारींिे लक्षि समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ितुरश्रं समाणश्रत्य भूलग्नौ िेत्प्रसपगतिः । 
पुरतिः पृितो वा्घ्री रथिक्रा तदोच्यते ॥ ९७२ ॥ 

इणत रथिक्रा (१) 
पश्चादुत्ताणनततलश्चरििः प्रसतृो बणहिः । 
यस्या ंपरावृत्ततला शार्ङ्ग देवेन सोणदता ॥ ९७३ ॥ 

इणत परावृत्ततला (२) 
त्स्थत्वा स्वत्स्तकबन्द्िेन [नृत्तरत्नावलीत या देशी िारीिे लिि असे चदले आहे– “स्वस्स्तके स्थानके पादौ पास्ष्ट्ियनाग्रतलेन ि । 
रेचितौ भवतो यत्र सा स्यान्नूप रचवचद्धका ॥ (नृ. र. प.ृ १८३) ‘स्वस्स्तक स्थानातील पाय ज्यात टाि व तळव्यािे टोक याांनी रेचित होतात 
ती नूप रचवचद्धका होय.’] पाष्ट्ण्योिः प्रपदयोस्तथा । 
रेणितौ िरिौ यत्र सोक्त्ता नूपुरणवणद्धका ॥ ९७४ ॥ 

इणत नूपुरणवद्धा (३) 
विगमाने त्स्थतौ स्थाने वामदणक्षितो यदा । 
सरतो दु्रतमानेन पादौ णतयग् मुखा तदा ॥ ९७५ ॥ 

इणत णतयग् मुखा (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(देशी िारी–) ित रश्रािा आश्रय करून, दोन्ही पाय जचमनीला लागलेले असे प ढे सकवा मागे नेले 
जातात तेव्हा ती रथिक्रा म्हटली जाते. (९७२) 

ही रथिक्रा होय. (१) 
 

चजच्यात मागे उत्तान तळवा असलेला पाय बाहेर पसरलेला असतो ती शाङ गयदेवाने परावृत्ततला 
म्हटली आहे. (९७३) 

ही परावृत्ततला होय. (२) 
 

स्वस्स्तक स्थानात उभे राहून ज्यात दोन्ही पाय टािाांनी व टोकाांनी रेचित (केले जातात) ती 
नूप रचवद्धा म्हटली आहे. (९७४) 

ही नूप रचवद्धा होय (३) 



 
अनुक्रमणिका 

 
वधयमान स्थानात उभे राहून जेव्हा दोन्ही पाय डाव्या व उजव्या बाजूला द्र तलयीत हलवले जातात 

तेव्हा ती चतययङ्म खा होय. (९७५) 
ही चतययङ्म खा होय. (४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. आता देशी िारींतील प्रथम णनर्तदष्ट केलेल्या रथिक्रा िारीमध्ये ‘ितुरश्रािा आश्रय घेऊन 

जणमनीला लागलेले असता’ असे म्हटले आहे. येथे ‘ितुरश्र’ या शब्दाने पुढे साणंगतल्या जावयािे देशी 
स्थान साणंगतले आहे, वैष्ट्िव स्थानातील साणंगतलेली अवयवािंी णवणशष्ट योजना न्हे. प्रणसद्ध व अप्रणसद्ध 
यातंील जो णसद्ध (अथग) तोि घ्यायिा असतो. आणि देशी स्वरूपाशी संबंि असल्यामुळेही (देशी स्थान 
ितुरश्र घेिेि योग्य आहे). जणमनीला लागून पायािें हलिेि लोकातं णनिःसरि म्हिून म्हटले जाते. 
परावृत्ततला इत्यादींिी लक्षिे मूळ गं्रथावरूनि सहज कळण्यासारखी आहेत. त्या त्या णठकािी 
साणंगतलेल्या स्थानकािंी लक्षिे त्या त्या (स्थानकाचं्या) लक्षिावरून जािून घ्यावी. रथिक्रा इत्यादी 
पसतीस िारींिे भौमी स्वरूप त्यािंा जणमनीशी संबंि नष्ट होत नसल्याने आहे असे जािावे. (९७५–
१०००) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नन्द्द्यावतगत्स्थतौ पादौ पात्ष्ट्िगपादाग्ररेणितौ । 
पुरिः प्रसाणरतौ यस्या ंसा मरालाणभिीयते ॥ ९७६ ॥ 

इणत मराला (५) 
संहतस्थानके त्स्थत्वा पार्श्वगभ्या ंघषगतिः णक्षणत् । 
िरिौ यत्र सा िारी कणरहस्ता प्रकीर्ततता ॥ ९७७ ॥ 

इणत कणरहस्ता (६) 
नन्द्द्यावतगस्थयोर्घ्र्योत्स्तयगक्सृत्वा कुलीणरका । 

इणत कुलीणरका (७) 
पात्ष्ट्िगणवद्धत्स्थतौ पादौ िेणद्वणिष्ट्योपसपगतिः ॥ ९७८ ॥ 
यद्वापसपगतिः प्रोक्त्ता सा णवणिष्टाणभिा बुिैिः । 

इणत णवणिष्टा (८) 
नन्द्द्यावतगस्थपादाभ्या ं[या िारीच्या शाङ गयदेवाने चदलेल्या लििािे शब्दशः भाषाांतर, ‘नन्द्यावतातील पायाांनी मागे हलून कातरा 
(होते)’, असे होते. वर केलेले भाषाांतर नृत्तरत्नावली (पृ. १८३) मधील लिि व स धाकरटीका याांस अन सरून आहे.] पश्चात्सृत्वा 
तु कातरा ॥ ९७९ ॥ 

इणत कातरा (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नन्द्यावतय स्थानात असलेले दोन्ही पाय टािा व पायाांिी टोके रेचित करून चजच्यात प ढे पसरले 
जातात ती मराला म्हटली जाते. (९७६) 

ही मराला होय (५) 
 

सांहत स्थानात उभे राहून ज्यात पाय बाजूांनी जचमनीला घासले जातात ती िारी कचरहस्ता म्हटली 
आहे. (९७७) 

ही कचरहस्ता होय. (६) 
 



 
अनुक्रमणिका 

नन्द्यावतय स्थानातील पाय चतरके हलवल्याने (शब्दशः हलवनू) क लीचरका (िारी होते). 
ही क लीचरका होय. (७) 

 
पास्ष्ट्ियचवद्ध स्थानातील दोन्ही पाय वगेळे करून जवळ आिले जातात (९७८) सकवा दूर नेले 

जातात तेव्हा ती चविानाांनी चवचश्लष्टा नावािी (िारी) म्हटली आहे. 
ही चवचश्लष्टा होय. (८) 

 
नन्द्यावतय स्थानातील पाय मागे हलवले असता कातरा (होते). (९७९) 

ही कातरा होय. (९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पात्ष्ट्िगपार्श्वगगते स्थाने त्स्थत्वा िेदे्रणिता कृता । 
पात्ष्ट्िगस्तदोणदता िारी णनष्ट्िातैिः पात्ष्ट्िगरेणिता ॥ ९८० ॥ 

इणत पात्ष्ट्िगरेणिता (१०) 
एकपादे त्स्थतिः स्थाने भूस्थेन िरिेन िेत् । 
ऊरंु ताडयणत प्रोक्त्ता तदा िायूगरुताणडता ॥ ९८१ ॥ 

इत्यरूुताणडता (११) 
ऊरुस्थस्वत्स्तकाकाराव्घ्री संघषगतो भुव् । 
पार्श्वाभ्या ंयत्र तामाहुरूरुवेिीं मनीणषििः ॥ ९८२ ॥ 

इत्यरूुवेिी (१२) 
अङ गुलीपृिभागेन पुरतिः सरतो दु्रत् । 
प्रपदे यत्र सा िारी तलोद् वृत्ता मता सता् ॥ ९८३ ॥ 

इणत तलोद् वृत्ता (१३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पास्ष्ट्ियपाश्वयगत स्थानात उभे राहून टाि रेचित केली असता ती चनष्ट्िात (जािकाराांनी) 
पास्ष्ट्ियरेचिता िारी म्हटली आहे. (९८०) 

ही पास्ष्ट्ियरेचिता होय. (१०) 
एकपाद स्थानात उभे राहून जचमनीवर असलेल्या पायाने जर द सऱ्या पायाच्या माांडीला ताडन 

केले तर ती ऊरुताचडता म्हटली आहे. (९८१) 
ही ऊरुताचडता होय. (११) 

 
ज्यात माांड्याांच्या जागी स्वस्स्तकाकार केलेले पाय, बाजूांनी जचमनीला घासतात चतला चविान 

ऊरुविेी म्हितात. (९८२) 
ही ऊरुविेी होय. (१२) 

 
ज्यात पायािी टोके बोटाांच्या पृष्भागाने जलद प ढे नेली जातात ती सज्जनाांनी तलोद वृत्ता िारी 

मानली आहे. (९८३) 
ही तलोद वृत्ता होय. (१३) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कुणञ्चते स्वत्स्तकीकृत्य [या िारीिे नाव हचरित्राचसता असे नृत्तरत्नावलीत चदले असून चतिे लिि प ढीलप्रमािे साांचगतले 
आहे– “क चञ्चते िचलते पादतले स्वस्स्तकताां गते । उत्प्ल त्य सांहते यत्र पाचतते ताचममाां जग ः । हचरित्राचसताचभख्याां िारीं िारीचविििाः 



 
अनुक्रमणिका 

॥ (नृ. र., प.ृ १८४) ‘क ां चित व िचलत (म्हिजे हलत असलेले) पायाांिे तळवे स्वस्स्तक केल्यावर, वर उडी मारून चजच्यात एकत्र 
खाली आिले जातात चतला िारीचवशारदाांनी हचरित्राचसता नावािी िारी म्हटले आहे.’] वणलतान्द्ते तले यदा । 
अ्घ्र्योरुत्प्लुत्य णनपतेद्धणरित्राणसका तदा ॥ ९८४ ॥ 

इणत हणरित्राणसका (१४) 
भूणमघृष्टध या बणहनीतावावतेते शनैिः क्रमात् । 
िरिौ यत्र तामाहुरिगमण् डणलका ंबुिािः ॥ ९८५ ॥ 

इत्यिगमण्डणलका (१५) 
यत्राकुञ्च्य णतरश्चीनं िरिं प्रणक्षपेन्द्मुहुिः । 
ता ंणतयगक् कुणञ्चता ंिारीमाह श्रीकरिेश्चरिः ॥ ९८६ ॥ 

इणत णतयगक् कुणञ्चता (१६) 
इतस्ततश्च िरिौ स्थापयेत णवससं्थुलौ । 
मत्तवद्यत्र तामाहुश्चारीं िीरा मदालसा् ॥ ९८७ ॥ 

इणत मदालसा (१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दोन्ही पायाांिे क ां चित तळव ेस्वस्स्तकाकार करून वळलेली टोके असिारे असे असता जेव्हा वर 
उडी मारून (नतयक) खाली आितो तेव्हा ती हचरित्राचसका होय. (९८४) 

ही हचरित्राचसका होय. (१४) 
 

चजच्यात दोन्ही पाय जचमनीला घासून बाहेर नेलेले असे क्रमाने हळूहळू परत आिले जातात चतला 
चविान अधयमांडचलका म्हितात. (९८५) 

ही अधयमांडचलका होय. (१५) 
 

जीत चतरका पाय आक ां चित करून वारांवार (त्याच्या बाजूकडे) नेला जातो चतला श्रीकरिेश्वर 
(शाङ यगदेव) चतययक्क ां चिता म्हितो. (९८६) 

ही तीययक्क ां चिता होय. (१६) 
 

सझगलेल्या मािसाप्रमािे जीत चवस्कचळतपिे इकडे चतकडे पावले ठेवली जातात चतला चविान 
मदालसा िारी म्हितात. (९८७) 

ही मदालसा होय. (१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आकुणञ्चतोऽङ णघ्ररुत्त्क्षप्योत्त्क्षप्योन्द्येनाङ णघ्रिा यदा । 
युज्यतेऽन्द्यस्तु [या िारीिे नाव नृत्तरत्नावलीत ‘सञ्चाचरता’ असे चदले असून ‘चतययक्’ यािा सांबांध हलण्याकडे घेतला आहे. (न.ृ 

र., पृ. १८५)] संसपोणत्तयगक्संिाणरता तदा ॥ ९८८ ॥ 
इणत णतयगक्संिाणरता (१८) 

उत्त्क्षप्य कुणञ्चतौ पादौ न्द्यस्येदेकैकमग्रतिः । 
यस्या ंसोत्कुणञ्चता िारी प्रोक्त्ता सोढलसूनुना ॥ ९८९ ॥ 

इत्युत्कुणञ्चता (१९) 
[या िारीिे नृत्तरत्नावलीत चदलेले लिि असे– “पाश्वे प्रसाचरतस्याङ्रेः तलेन स्यान्म ह ययदा । स्स्थताङ चरपाश्वयसांश्लेषः स्तम्भक्रीडचनका 
तदा ॥ ” (नृ. र., पृ. १८४) ‘बाजूला पसरलेल्या पायाच्या तळव्याने जेव्हा उभ्या असलेल्या पायािी बाजू वारांवार ज ळवली जाते तेव्हा 
स्तांभक्रीडचनका होय.’] णतयगक्प्रसाणरतैकाङ णघ्र पार्श्वगमन्द्यत्तलेन िेत् । 
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मुहुिः संयोजयेदुक्त्ता स्तम्भक्रीडणनका तदा ॥ ९९० ॥ 
इणत स्तम्भक्रीडणनका (२०) 

स्थानेऽङ णघ्रिः खण्डसूच्याख्ये णतिन्नाकृष्ट्य वेगतिः । 
ल्घ्यतेऽन्द्याङ णघ्रिा यत्र सोक्त्ता लङ णघतजङ णघका ॥ ९९१ ॥ 

इणत लङ णघतजङ णघका (२१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एक आक ां चित पाय वर उिलून उिलून जेव्हा द सऱ्या पायाबरोबर जोडला जातो व द सरा 
(चतरका) हलवला जातो तेव्हा ती चतययक्सांिाचरता होय. (९८८) 

ही चतययक्सांिाचरता होय. (१८) 
 
चजच्यात दोन्ही क ां चित पाय वर उिलून एकेक प ढे ठेवला जातो ती सोढलप त्राने उत्क ां चिता िारी 

म्हटली आहे. (९८९) 
ही उत्क ां चिता होय. (१९) 

 
चतरक्या पसरलेल्या एका पायािी बाजू द सऱ्या (पायाच्या) तळव्याने वारांवार जोडली गेली असता 

ती स्तांभक्रीडचनका म्हटली आहे. (९९०) 
ही स्तांभक्रीडचनका होय. (२०) 

 
ज्यात खांडसूिी नावाच्या स्थानात असलेला पाय ओढून घेऊन वगेाने द सऱ्या पायाने ओलाांडला 

जातो ती लां चघतजांचघका म्हटली आहे. (९९१) 
ही लां चघतजांचघका होय. (२१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्लुणरतागे्र सृतौ वेगाद् भूस्पृशोिः पादपाश्चगयोिः । 

इणत स्लुणरता (२२) 
क्रमादाकुणञ्चताङ णघ्रभ्या ंपञ्चाद्गत्यावकुणञ्चता ॥ ९९२ ॥ 

इत्यवकुणञ्चता (२३) 
स्थाने णवषमसूच्याख्ये त्स्थत्वोत्प्लुत्य पतन्द्भुणव । 
अ्घ्री संघट्टयेद्यत्र सोक्त्ता संघणट्टताणभिा ॥ ९९३ ॥ 

इणत संघणट्टता (२४) 
िरण्या ंिरिागे्रि घातिः खुत्ता णनगद्यते । 

इणत खुत्ता (२५) 
िरििः स्वत्स्तकाकारकाणरतिः स्वत्स्तका भवेत् ॥ ९९४ ॥ 

इणत स्वत्स्तका (२६) 
यत्रा्घ्री संहतस्थाने त्स्थत्वा णतयगक्पृथक् कृतौ । 
स्पृशतो बाह्यपार्श्वाभ्या ंभुवं सा तलदर्तशनी ॥ ९९५ ॥ 

इणत तलदर्तशनी (२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

जचमनीला स्पशय करिाऱ्या पायाच्या बाजू वगेाने प ढे नेल्या असता ती स्र्फ चरता होय. 
ही स्र्फ चरता होय. (२२) 
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आक ां चित पायाांनी क्रमाने मागे गेल्याने अवक ां चिता (होते). (९९२) 
ही अवक ां चिता होय. (२३) 

चवषमसूचि नावाच्या स्थानात उभे राहून, वर उडी मारून खाली जचमनीवर येताना चजच्यात पाय 
सांघचट्त केले जातात ती सांघचट्ता या नावाने साांचगतली आहे. (९९३) 

ही सांघचट्ता होय. (२४) 
 

पायाच्या टोकाने जचमनीवर आघात (केला असता) ख त्ता म्हटली जाते. 
ही ख त्ता होय. (२५) 

 
स्वस्स्तकाकार केलेला पाय स्वस्स्तका होय. (९९४) 

ही स्वस्स्तका होय. (२६) 
 

चजच्यात सांहत स्थानात असलेले दोन्ही पाय चतरके वगेळे केलेले असे बाहेरच्या बाजूांनी जचमनीला 
स्पशय करतात ती तलदर्तशनी होय. (९९५) 

ही तलदर्तशनी होय. (२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णनकुट्टनात्न्द्मथोऽङ णघ्रभ्यामुद्धताभ्या ंपुराणटका । 
इणत पुराणटका (२८) 

उद् वृत्तने णनकुटे्टन िरिेन णनकुट्टन् ॥ ९९६ ॥ 
उद् वृत्तस्यान्द्यपादस्य यत्र सािगपुराणटका । 

इत्यिगपुराणटका (२९) 
िरिेऽगे्र सरत्येको यत्र सा सणरका मता ॥ ९९७ ॥ 

इणत सणरका (३०) 
पुरिःसरिमङ णघ्रभ्या ंसमाभ्या ंस्लुणरका भवेत् । 

इणत स्लुणरका (३१) 
त्स्थणतस्तु िरिागे्रि कुणञ्चतेन णनकुणट्टका ॥ ९९८ ॥ 

इणत णनकुणट्टका (३२) 
पश्चान्द्न्द्यस्य पुरस्ताच्च प्रसायग िरिं यणद । 
णनकुट्टयेद् भुवं तेन लताके्षपस्तदोणदतिः ॥ ९९९ ॥ 

इणत लताके्षपिः (३३) 
स्खणलते िरिे णतयगगिस्खणलणतका भवेत् । 

इत्यिस्खणलणतका (३४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दोन्ही उद्धत पायाांनी परस्पर चनक ट्न केल्याने प राचटका होते. 
ही प राचटका होय. (२८) 

 
चजच्यात एक उद वृत्त चनक ट् पायाने द सऱ्या उद वृत्त पायािे चनक ट्न (९९६) केले जाते ती 

अधयप राचटका होय. 
ही अधयप राचटका होय. (२९) 



 
अनुक्रमणिका 

जीत एक पाय प ढे नेला जातो ती सचरका मानली आहे. (९९७) 
ही सचरका होय. (३०) 

 
सम पायाांनी प ढे जािे म्हिजे स्र्फ चरका होय. 

ही स्र्फ चरका होय. (३१) 
 

क ां चित पायाच्या टोकाने उभे राहिे चनक चट्का होय. (९९८) 
ही चनक चट्का होय. (३२) 

 
जर पाय मागे ठेवनू (व) प ढे पसरून जचमनीवर चनक चट्त केला तर तो लतािेप म्हटला आहे. 

(९९९) 
हा लतािेप होय. (३३) 

 
पाय चतरका अडखळिारा असता अड्डस्खचलचतका होते. 

ही अड्डस्खचलचतका होय. (३४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पुरतिः पृितत्स्तयगक्िरिौ युगपद्यदा ॥ १००० ॥ 
स्खलतिः प्रोच्यते िारी समस्खणलणतका तदा । 

इणत समस्खणलणतका (३५) 
इणत पञ्चकत्रशद्भौमिायगिः । 

यस्या ंपुरोऽङ णघ्रमुत्त्क्षप्य ललाटस्योपणर दु्रत् ॥ १००१ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एकाि वळेी दोन्ही पाय प ढे व मागे चतरके (१०००) अडखळतात तेव्हा ती समस्खचलचतका िारी 
म्हटली जाते. 

ही समस्खचलचतका होय. (३५) 
पस्तीस भौमी िारी समाप्त. 

 
चजच्यात पाय प ढे वर उिलून कपाळाच्या वर जलद (१००१) गोल चर्फरवनू जचमनीवर ठेवला 

जातो चतला चवद्यद्भ्रान्ता म्हिून जाितात. 
ही चवद्यद्भ्रान्ता होय. (१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. या िोपन्न िारींिे देशी स्वरूप त्या भरताने साणंगतल्या नाहीत (पि) कोहल इत्यादींनी 

साणंगतल्या आहेत म्हिून जािावे. लोकातं (प्रणसद्ध) असिाऱ्या मिुप नावाच्या णवणशष्ट िारी 
देशीिारींमध्येि अतंभूगत असिाऱ्या माना्या. येथे टीकेत कोहलाने साणंगतलेल्या देत आहे– 

“आता पादणनकुट्ट नावाच्या िारींिे लक्षि सागंतो. पादकुट्टन िारी लोकातं मिुप नावाने (प्रणसद्ध 
आहे). णतिे प्रकार खूप आहेत. मी केवळ णदशा (दाखणवण्यासाठी) सागंतो. पादिारींमध्ये डा्या व 
उज्या बाजूला हालिाल साणंगतली आहे. णनकुट्टन म्हिजे जणमनीवर पायाने आघात करिे होय. 
स्वतिःला योग्य वाटलेला, नावाप्रमािे साथग असिाऱ्या िारींिा नामणनदेश (आता) करतो. पुरिःपश्चात्सरा 
िारी, पश्चात्पुरिःसरा, णत्रकोििारी, एकपदकुणट्टता, पादद्वयणनकुट्टा, पादत्स्थणतणनकुणट्टता, 



 
अनुक्रमणिका 

क्रमपादणनकुट्टा, पार्श्वगद्वयसहिरी, डमरुकुट्टा, डमरुद्वयकुणट्टता, पुरिःके्षपणनकुट्टा, पश्चात्के्षपणनकुणट्टता, 
पार्श्वगके्षपणनकुट्टा, ितुष्ट्कोिकुणट्टता, मध्यस्थापनकुट्टा, णतरश्चीनकुणट्टता, पृिलुणठता, पुरस्ताल्लुणठता, 
अनुलोमणवलोमा, प्रणतलोमानुलोणमका, समपादणनकुट्टा, िक्रकुट्टणनका, मध्यिक्रा, मध्यलुणठता, आणि 
वक्रकुणट्टता अशा या पंिवीस अथानुसार साणंगतल्या आहेत. अशा रीतीने साथगलक्षि असिाऱ्या इतर 
िारीही योजा्या. हा िारींिा नामणनदेश होय. त्या, पायाचं्या णशक्षिात हस्तणक्रयानतगनासंह योजा्या. 

णजच्यात प्रथम तळ्याने णनकुट्टन करून पाय पुढे व मागे ठेवला जातो, व बोटाचं्या मागच्या बाजूने 
आपल्या जागीही कुणट्टत केला जातो ती नावाप्रमािे साथग असिारी म्हिून साणंगतली आहे. 

ही पुरिःपश्चात्सरा होय. (१) 
तोि पाय मागे व पुढे ठेवल्याने पश्चात्पुरिःसरा म्हटली आहे. 

ही पश्चात्पुरिःसरा होय. (२) 
णनवेणशत नावािा पाय बोटाचं्या मागच्या बाजूने ठेवून व पुढे णनकुणट्टत करून बाजूला मागे ठेवावा 

आणि पायाच्या बोटाचं्या मागच्या बाजूने (आपल्या) णठकािी कुणट्टत करावा. (अशी योजना असलेली) 
नावाप्रमािे साथग असिारी णत्रकोििारी साणंगतली आहे. 

ही णत्रकोििारी होय. (३) 
आपल्या बाजूला कुणट्टत केलेला पाय पुन्द्हा बोटाचं्या मागच्या बाजूने णनकुणट्टतस्थानी ठेवला असता 

ती एकपदकुणट्टता होय. 
ही एकपदकुणट्टता होय. (४) 

 
असे दोन्द्ही पायानंी केले असता ती पादद्वयकुणट्टता होय. 

ही पादद्वयकुणट्टता होय. (५) 
 

(एक) पाय प्रथम कुणट्टत करून, बोटाचं्या मागच्या बाजूने ठेवून, मग दुसरा कुणट्टत केला असता 
ती पादत्स्थणतणनकुणट्टता होय. 

ही पादत्स्थणतणनकुणट्टता होय. (६) 
 

तीि दोन्द्ही पायानंी केली असता क्रमपादणनकुणट्टता होय. 
ही क्रमपादणनकुणट्टता होय. (७) 

एक पाय कुणट्टत करून बोटाचं्या मागच्या बाजंूनी ठेवलेला, दुसरा स्वत्स्तक केलेला; (मग) 
पणहला आपल्या बाजूला जणमनीवर कुणट्टत केलेला योजावा. असे दोन्द्ही पायानंी करावे ते्हा ती 
पार्श्वगद्वयिाणरिी होय. 

ही पार्श्वगद्वयिाणरिी होय. (८) 
कुणट्टत पाय प्रथम बोटाचं्या मागच्या बाजूने हलवून नंतर णनकुणट्टतस्थानी योजला असता 

डमरुकुणट्टता होते. 
ही डमरुकुणट्टता होय. (९) 

हीि दोन्द्ही पायानंी केली असता ती डमरुद्वयकुणट्टता होय. 
ही डमरुद्वयकुणट्टता होय. (१०) 

प्रथम कुणट्टत केलेला पाय बोटाचं्या मागच्या बाजूने पुढे कुणट्टतस्थानात ठेवला असता ती 
पुरिःके्षपणनकुणट्टता होय. 

ही पुरिःके्षपणनकुणट्टता होय. (११) 
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(पाय) मागे ठेवल्याने ती पश्चात्के्षपणनकुणट्टता म्हटली आहे. 
ही पश्चात्के्षपणनकुणट्टता होय. (१२) 

(पाय) बाजूला ठेवल्याने ती पार्श्वगके्षपकुणट्टता होय. 
ही पार्श्वगके्षपकुणट्टता होय. (१३) 

प्रथम कुणट्टत केलेला पाय णत्रकोिी स्वरूपाने पुढे व मागे ठेवला, मग पुन्द्हाही त्यापेक्षा वेगळा पुढे व 
मागे ठेवला आणि (आपल्या) स्थानात कुणट्टत केला तर ती ितुष्ट्कोिकुणट्टता होय. 

ही ितुष्ट्कोिकुणट्टता होय. (१४) 
प्रथम कुणट्टत केलेला पाय पुढे व मागे ठेवून मध्ये ठेवला व तो तेथेि कुणट्टत केला तर ती 

नावाप्रमािे साथगलक्षि असिारी मध्यस्थापनकुट्टा होय. 
ही मध्यस्थापनकुट्टा होय. (१५) 

कुणट्टत केलेला पाय प्रथम त्याच्या स्वतिःच्या बाजूला, दुसऱ्याच्या बाजूला आणि मध्ये ठेवला आणि 
तेथेि णनकुणट्टत केला तर साथगप्रिार असिारी ती णतरश्चीनकुणट्टता म्हटली आहे. 

ही णतरश्चीनकुणट्टता होय. (१६) 
कुणट्टत पाय बोटाचं्या मागच्या बाजूने पाठीमागे हलवलेला (ताणडत केलेला? लुणठतिः) पुन्द्हा कुणट्टत 

स्थानात ठेवला असता ती पृिलुणठता होय. 
ही पृिलुणठता होय. (१७) 

तीि पुढच्या बाजूला केली असता पुरस्ताल्लुणठता होय. 
ही पुरस्ताल्लुणठता होय. (१८) 

जी अनुलोम व णवलोम हालिालीिी णत्रकोििारी, आपल्या स्थानी पाऊल स्थाणपत केलेली व 
नंतर तेथेि कुणट्टत केलेली असते ती अनुलोमणवलोमिारी म्हटली आहे. 

ही अनुलोमणवलोमा होय. (१९) 
या उलट योजलेली ती प्रणतलोमानुलोणमका होय. 

ही प्रणतलोमानुलोणमका होय. (२०) 
णनकुणट्टत सम पाद बोटाचं्या मागच्या बाजंूनी ठेवले असता ती नावाप्रमािे साथग लक्षि असलेली 

समपादणनकुट्टा म्हटली आहे. 
ही समपादणनकुट्टा होय. (२१) 

कुणट्टत पाय मागे गोल णलरवनू ठेवला व मग आपल्या स्थानात कुणट्टत केला तर ती िक्रकुट्टणनका 
मानली आहे. 

ही िक्रकुट्टणनका होय. (२२) 
(पाय) कुणट्टत करून, ठेवून, गोलाकार णलरवून मग आपल्या जागी णनकुणट्टत केला तर ती 

मध्यिक्रा होय. 
ही मध्यिक्रा होय. (२३) 

(पाय) कुणट्टत करून, ठेवून, लुणठत करून मग णनकुणट्टत केला तर ती नावाप्रमािे साथग असिारी 
मध्यलुणठता म्हटली आहे. 

ही मध्यलुणठता होय. (२४) 
(पाय) कुणट्टत करून, ठेवून, गोल णलरवला व लुणठत करून नंतर आपल्या स्थानात कुणट्टत केला 

तर तो वक्त्रकुट्टणनका होय. 
ही वक्त्रकुट्टणनका होय. (२५) 
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अशा या पंिवीस िारी साणंगतल्या आहेत. णवद्वानानंी अशा प्रकारे इतर िारी आपल्या बुद्धीने 
जािा्या.” प्रसगंाने मिुप नावाच्या िारी साणंगतल्या. आता प्रस्तुत िालू असिाऱ्या णवषयाला अनुसरतो. 
(१०१६, १०१७–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भ्रामणयत्वा भुणव न्द्यस्येणद्वदु्यद्भ्रान्द्ताममंू णवदुिः । 
इणत णवदु्यद्भ्रान्द्ता (१) 

अङ णघ्र कुणञ्चतमुत्त्क्षप्य पुरो णवस्तायग वेगतिः ॥ १००२ ॥ 
णवन्द्यसेदवनौ यत्र पुरिःके्षपा भवेदसौ । 

इणत पुरिःके्षपा (२) 
पुरो गगनभागे िेत्प्रसायग िरिं मुहुिः ॥ १००३ ॥ 
आकुञ्चयेत्तदा िारी णवके्षपा शार्तर्ङ्िोणदता । 

इणत णवके्षपा (३) 
नात्घे्ररुत्प्लत्याभीक्ष्िं णनपाताद्धणरिप्लुता [हचरिप्ल ता िारीिे नृत्तरत्नावलीत चदलेले लिि असे– 
“भयूो भयूः सम त्प्ल त्य प्रसायय िरिौ पतेत् । भतूले यत्र सा तज्ज्ञैः व्याहृता हचरिप्ल ता ॥” (नृ. र., प.ृ १८७) ‘प न्हा प न्हा वर उडी मारून, 
पाय पसरून ज्यात (नतयक) जचमनीवर येतो (शब्दशः पडतो) ती तज्ज्ञाांनी हचरिप्ल ता म्हटली आहे.’] ॥ १००४ ॥ 

इणत हणरिप्लुता (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

चजच्यात क ां चित पाय वर उिलून वगेाने प ढे पसरून (१००२) जचमनीवर ठेवला जातो ती प रःिेपा 
होय. 

ही प रःिेपा होय. (२) 
 

पाय प ढे आकाश प्रदेशात पसरून जर हळू (१००३) आक ां चित केला तर ती चविेपा िारी म्हिनू 
शाङ गयदेवाने साांचगतली आहे. 

ही चविेपा होय. (३) 
 

वाकलेल्या पायाने वर उडी मारून (तो) जलद खाली आिल्याने हचरिप्ल ता (होते). (१००४) 
ही हचरिप्ल ता होय. (४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
बाह्यपार्श्वेन यत्रोरोिः पृिं स्पृष्टध वतेरत्पद् । 
णनतम्बणनकटं याणत सापके्षपा प्रकीर्ततता ॥ १००५ ॥ 

इत्यपके्षपा (५) 
डमयाकुणञ्चतस्या्घे्रवामदणक्षितो भ्रमात् । 

इणत डमरी (६) 
यत्र स्वत्स्तकमावत्यग प्रोत्त्क्षपेणत्तयगगूध्वगतिः ॥ १००६ ॥ 
िरिौ दण्डपादा सा िारी णनिःशङ्ककीर्ततता । 

इणत दण्डपादा (७) 
णवस्तायग् घ्री प्लुतं कृत्वा गमनं [‘गमनां’ याने नीट अथयबोध होत नाही. आनांदाश्रम आवृत्तीत (प.ृ ७६८) तळटीपेत ‘गगने’ हा 
पाठ चदला आहे. स धाकरटीकेत ‘आकाश’े असे स्पष्टीकरि चदले आहे. (भा. ४, पृ. ३१०) नृत्तरत्नावलीत (पृ. १८६) ‘चदचव’ असे म्हटले 
आहे. यावरून ‘गगने’ असाि पाठ असिे योग्य आहे. तो घेऊन भाषाांतर केले आहे.] ताडयेत्न्द्मथिः ॥ १००७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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(एका पायाच्या बाहेरच्या बाजूने माांडीच्या पाठीमागे स्पशय करून द सरे पाऊल चजच्यात 
चनतांबाजवळ आिले जाते ती अपिेपा म्हटली आहे. (१००५) 

ही अपिेपा होय. (५) 
आक ां चित पाय डाव्या व उजव्या बाजूला गोल चर्फरवल्याने डमरी (होते). 

ही डमरी होय. (६) 
 

जीत दोन्ही पाय स्वस्स्तकाकार वळवनू चतरके वर नेले जातात ती िारी दांडपादा म्हिनू चनःशांकाने 
साांचगतली आहे. (१००६,१००७–). 

ही दांडपादा होय. (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यदा पादतलद्वन्द्दं्व तदा िायगङ णघ्रताणडता । 
इत्यङ णघ्रताणडता (८) 

ककणिदाकुणञ्चतं पादमङ णघ्रिान्द्येन लङ घयेत् ॥ १००८ ॥ 
गगने िेत्तदा िारी जङ घालङ घणनका मता । 

इणत जङ घालङ घणनका (९) 
अलाता्घ्रौ पृिगते शीघ्रमन्द्याङ णघ्रलङ णघते ॥ १००९ ॥ 

इत्यलाता (१०) 
तलमन्द्तभ्रगमस्या्घे्रजानुपृिे णक्षपेद्यणद । 
बणहभ्रगमस्य तत्पार्श्वे जङ घावता तदा भवेत् ॥ १०१० ॥ 

इणत जङ घावता (११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पाय पसरून, आकाशात उडी मारून जेव्हा दोन्ही पायाांिे तळव ेएकमेकाांवर प्रहार करतात तेव्हा 
ती अांचरताचडता िारी होय. (१००७,१००८–) 

ही अांचरताचडता होय. (८) 
 

थोडा आक ां चित केलेला एक पाय द सऱ्या पायाने आकाशात लां चघत केला असता ती जांघालांघचनका 
िारी मानली आहे. (१००८, १००९–) 

ही जांघालांघचनका होय. (९) 
 

पाठीमागे नेलेला पाय जलद द सऱ्या पायाने लां चघत केला असता ती अलाता होय. (१००९) 
ही अलाता होय. (१०) 

 
आतल्या बाजूने गोल चर्फरचवलेल्या पायािा तळवा ग डघ्याच्या पाठीमागे नेला व बाहेरच्या बाजूने 

चर्फरचवलेल्या पायािा, त्याच्या बाांजूला नेला तर ती जांघावता होते. (१०१०) 
ही जांघावता होय. (११) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अङ णघ्रिैकेन िेदन्द्य ंवषे्टयेदे्वष्टनं तदा । 
तदेव वलनं केणिदवदन्नृत्तकोणवदािः ॥ १०११ ॥ 

इणत वेष्टन् (१२) 
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उदे्वष्टनं वेष्टणयत्वा पृितोऽ्घ्रौ प्रसाणरते । 
इत्युदे्वष्टन् (१३) 

आकुणञ्चतस्य पादस्य पुरतिः पृितस्तथा ॥ १०१२ ॥ 
उत्के्षपो जानुपयगन्द्तमुत्के्षपिः कथ्यते बुिैिः । 

इत्युत्के्षपिः (१४) 
स िेत्पृित एव स्यात्पृिोत्के्षपममंु णवदुिः ॥ १०१३ ॥ 

इणत पृिोत्के्षपिः (१५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एका पायाने द सरा पाय वढेला असता ते वषे्टन होय. त्यालाि काही नृत्तचवशारद वलन म्हिनू 
म्हितात. (१०११) 

हे वषे्टन होय. (१२) 
 

मागे वढूेन पाय प ढे पसरला असता उिेष्टन होय. 
हे उिेष्टन होय. (१३) 

 
आक ां चित पाय प ढे तसाि मागे (१०१२) ग डघ्यापयंत उिलला असता चविानाांकडून तो उत्िेप 

म्हटला जातो. 
हा उत्िेप होय. (१४) 

 
तो (म्हिजे उत्िेप) मागेि र्फक्त केला असता त्याला पषृ्ोत्िेप म्हिून जाितात. (१०१३) 

हा पृष्ोत्िेप होय. (१५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

[‘उरः पाश्वेन’ असा पाठ अड्यार आवृत्तीत आहे. (भा. ४, पृ. ३१२). आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ७६९) ‘ऊरौ पाश्वेन’ 
असा पाठ घेतलेला असून तळटीपेत ‘उरो’ व ‘ऊरू’ हे पाठ चदलेले आहेत. हे तळटीपेतील पाठ अन्वयाच्या दृष्टीने ज ळत 

नाहीत. नृत्तरत्नावलीत चदलेली या िारीिी व्याख्या अशी– 
“ऊरुपृष्ां चितीयस्य म ह ः पाश्वेन सांस्पशृन् । 
क चञ्चतः प्रचश्रतोऽग्राचिघ यत्र सूिीचत सांचज्ञता ॥ ” (नृ. र., प.ृ १८७) 
“ज्यात क ां चित असा पायािा अग्रभाग (म्हिजे टोक), द सऱ्या पायाच्या माांडीच्या मागे बाजूने वारांवार स्पशय करीत आश्रय 

घेतो (प्रचश्रतः) ती सूिी म्हटली आहे.’ 
यावरून ‘ऊरौ’ हा पाठ सय स्क्तक वाटतो. त्यान सार भाषाांतर केले आहे.] उरिः पार्श्वेन णवन्द्यस्य पदं यत्र 

प्रसारयेत् । 
तीक्ष्िाग्रीकृत्य तामाहं सूिीं श्रीकण्ठवल्लभिः ॥ १०१४ ॥ 

इणत सूिी (१६) 
पादयोिः [या िारीच्या लििािे स्पष्टीकरि स धाकरटीकेत प ढीलप्रमािे चदले आहे–‘चजच्यात एक पाय स्वस्स्तक होऊन सकचित 
आांदोचलत केला जातो व द सरा क ां चित असतो ती चवद्धा होय.’] स्वत्स्तकेऽस्यकैिः ककणिदान्द्दोणलतिः पुरिः । 
कुणञ्चतश्चरिो यत्र सा णवद्धा ंबोणिता बुिैिः ॥ १०१५ ॥ 

इणत णवद्धा (१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बाजूने माांडीवर ठेवनू ज्यात तीक्ष्ि टोक करून पाय पसरला जातो चतला चशवचप्रय (शाङ यगदेव) 
सूिी म्हितो. (१०१४) 

ही सूिी होय. (१६) 
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ज्यात दोन्ही पायाांिे स्वस्स्तक असता त्यािा एक क ां चित पाय प ढे थोडा आांदोचलत केला जातो ती 
चविानाांनी चवद्धा म्हिनू जािली आहे. (१०१५) 

ही चवद्धा होय. (१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

लणलता वणलता मूर्ततरुद् वृत्तश्चरिो भवेत् । 
यत्र तत्प्रावृतं जे्ञय ंमकरध्वजजीवन् ॥ १०१६ ॥ 

इणत प्रावृत् (१८) 
उल्लोलिः स्याच्चरियोिः क्रमेिोल्लालनाणद्दणव । 

इत्युल्लोलिः (१९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात शरीर लचलत व वचलत आचि पाय उद वृत्त असतो ते (जि ) मदनािे जीवन असिारे प्रावृत 
जािाव.े (१०१६) 

हे प्रावृत होय. (१८) 
 

दोन्ही पाय क्रमाने आकाशात िांिलपिे हालिाल करत ठेवल्यास तो उल्लोल होय. (१०१७–) 
हा उल्लोल होय. (१९) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इत्येकोनकवशत्याकाशिायगिः । 
इणत षडशीणतमागगदेशीिायगिः । 

स्थानं त्स्थणतगगणतश्चारी स्थानमाद्यन्द्तयोगगतेिः ॥ १०१७ ॥ 
त्स्थत्वा गच्छणत गत्वा ि णतितीत्यणवनाकृतािः [िारी व स्थान याांिे चनत्यय क्तत्व स्पष्ट करताना कचल्लनाथाने 
न्यायशास्त्रातील शब्द वापरले आहेत. ‘चजथे धूर असतो चतथे अस्ग्न असतो’ असा हा साहिययचनयम म्हिजे व्याप्ती होय. यात अस्ग्न हा 
व्यापक असून धूर हा व्याप्य आहे. जेथे जेथे अस्ग्न असतो तेथे सवयत्र धूर असतोि असे नाही. कारि धूर नसताही अस्ग्न चदसून येतो. 
अस्ग्न ज्या ज्या चठकािाांत असतो त्या चठकािापेिा धूर कमी चठकािाांत असतो म्हिून अस्ग्न हा व्यापक (अचधक जागी असिारा) व धूर 
हा व्याप्त (म्हिजे कमी जागी असिारा) होय. िारी व स्थाने याांत स्थान व्यापक असून िारी व्याप्त होत. ‘िारी या स्थानाने अचवनाकृत 
आहेत’ असे शाङ गयदेवाने म्हटले आहे. चवनाकृत म्हिजे वगेळया केलेल्या, अचवनाकृत म्हिजे वेगळया न केलेल्या अथात एकत्र 
असिाऱ्या. िारी व स्थान याांत अचवनाभाव म्हिजेि चनत्य साहियय असते.] । 
िायगिः स्थानेन ताभ्योऽतोऽनन्द्तरं स्थानमुच्यते ॥ १०१८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
या एकोिीस (देशी) आकाचशकी िारी होत. 

शहाऐांशी मागय व देशी िारी समाप्त. 
 

स्थान म्हिजे स्स्थर राहिे (आचि) िारी म्हिजे गचत होय. गतीच्या आधी व नांतर स्थान असते. 
(१०१७) (स्स्थर) उभे राहून जातो व जाऊन (स्स्थर) उभे राहतो. अशा िारी या स्थानाने चनत्य य क्त 
असतात. म्हिनू त्याांच्यानांतर (आता) स्थान साांगतो. (१०१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता िारींच्या नंतर स्थानािें लक्षि देताना संबंि दाखणवण्यासाठी सागंत आहे– 
‘स्थीयतेऽत्स्मन्’ (‘ज्यामध्ये उभे राणहले जाते’) ते स्थान या ्युत्पत्तीने अणिकरिािे सािन म्हिून 

जािू नये यासाठी भावािे सािनत्व दाखवीत आहे– (भाव म्हिजे िातूिा अथग अथात णक्रया) ‘स्थान 
म्हिजे त्स्थणत.’ ‘ियगतेऽनया’ (णहच्यायोगे हलले जाते) या ्युत्पत्तीने गणत हीि िारी या शब्दाने साणंगतली 
आहे. ते स्थान गतीच्या आरंभी व शेवटी णनयमाने असते. हाि अथग लोकसंमतीने दृढ करीत आहे. त्यात 



 
अनुक्रमणिका 

‘उभे राहून जातो’ यात त्स्थणत आरंभी असण्यािा णनयम दाखणवला; ‘जाऊन उभे राहतो’ यात त्स्थतीच्या 
शेवटी असण्यािा णनयम (दाखणवला). येथे िूर व अत्ग्न यािंा ्यात्प्तणनयम जािावा. त्यामुळे गणत हीि 
स्थानाने ्याप्त आहे, स्थान गतीने ्याप्त नाही. उदा., अग्नीने िूर ्याप्त आहे, िुराने अत्ग्न नाही. या 
साणंगतलेल्या प्रकाराने िारी स्थानाने णनत्य युक्त असून ्याप्त आहेत. ‘यतिः’, ‘ज्या अथी’, ‘अतिः’ म्हिजे 
‘म्हिून’ असे अध्याहृत घ्यावे. त्या िारींच्या नंतर लगेि स्थान सागंतो असा संबंि प्रदर्तशत होतो. (१०१७, 
१०१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

संणनवेशणवशेषोऽरे्ङ् णनश्चलिः स्थानमुच्यते । 
वैष्ट्िव ंसमपादं ि वैशाखं मण्डलं तथा ॥ १०१९ ॥ 
आलीढप्रत्यालीढे ि स्थानानीणत नरेषु षट । 
अथ स्थानाणन वक्ष्यामस्त्रीणि स्त्रीिा ंमुनेमगतात् ॥ १०२० ॥ 
आयताख्यावणहत्थार्श्वक्रान्द्तान्द्यन्द्यितुष्टय् । 
अथाणप िेणत वदता मुणनना [नाट्यशास्त्रातील चियाांिी तीन स्थाने साांगिारा श्लोकाधय असा– 

‘आयतां िावचहत्थां ि अश्वक्रान्तमथाचप ि।’ [ना. शा. (बडोदा) भा. २, प.ृ १६३] यािा शब्दशः अथय, ‘आयत, अवचहत्थ आचि 
मग अश्वक्रान्तही’ ‘अश्वक्रान्त’ या नावानांतर ‘अथाचप ि’ हे शब्द आले आहेत. ‘आचि मग हींही’ असा अथय घेऊन शाङ गयदेवाने गतागत 
इत्यादी आिखी िार स्थाने म नीने सूचित केलेली म्हिून चदली आहेत. अथात ही िार स्थाने नृत्यनाट्यशास्त्रात भरतानांतर पडलेली भर 
असून त्याांना भरतािी मान्यता सूचित असल्यािे शाङ गयदेवाने साांचगतले आहे.] सूणितं बु्रवे ॥ १०२१ ॥ 
गतागतं ि वणलतं मोणटतं णवणनवर्ततत् । 
अथ देशीस्थानकाना ंत्रयोकवशणतरुच्यते ॥ १०२२ ॥ 
स्वत्स्तकं विगमानाख्य ंनन्द्द्यावतं ि संहत् । 
समपादं िैकपादं पृिोत्तानतलं तथा ॥ १०२३ ॥ 
ितुरश्रं पात्ष्ट्िगणवदं्ध पात्ष्ट्िगपार्श्वगगतं तथा । 
एकपार्श्वगगतं ि स्यादेकजानुनताणभि् ॥ १०२४ ॥ 
परावृत्ताह्वय ंसूणि समाणद णवषमाद्यणप । 
खण्डसूणि ततो ब्राह्म ंवैष्ट्िव ंशैवगारुडे ॥ १०२५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
शरीरात (अांगाांिी) चवचशष्ट अशी चनिल योजना स्थान (म्हिून) म्हटली आहे. वैष्ट्िव, समपाद, 

वैशाख, मांडल तसेि (१०१९) आलीढ आचि प्रत्यालीढ अशी सहा स्थाने प रुषाांच्या बाबतीत होत. आता 
चियाांिी तीन स्थाने भरतम नींच्या मतान सार साांगतो. (१०२०) (ती) आयात, अवचहत्थ व अश्वक्राांत (ही 
होत). आिखी िार ‘अथाचप ि’ (‘आचि’) असे म्हििाऱ्या म नीने सूचित केलेली साांगतो. (१०२१) 
गतागत, वचलत, मोचटत व चवचनवर्ततत आता तेवीस देशी स्थानके साांगतो. (१०२२) 

स्वस्स्तक, वधयमान नावािे, नन्द्यावतय, सांहत, समपाद, एकपाद, पृष्ोत्तानतल, तसेि (१०२३) 
ित रश्र, पास्ष्ट्ियचवद्ध, पास्ष्ट्ियपाश्वागत, तसेि एकजान नत नावािे, (१०२४) परावृत्त नावािे, सूचि, समसूचि, 
चवषमसूचि, खांडसूचि, मग ब्राह्म, वैष्ट्िव, शवै, व गारुड (१०२५), 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कूमासनं नागबन्द्िं वृषभासनणमत्यणप । 
स्वस्थं मदालसं क्रान्द्तं स्याणद्वष्ट्कत्म्भतमुत्कट् ॥ १०२६ ॥ 
स्त्रस्तालसं जानुगतं मुक्त्तजानु णवमुक्त्तक् । 
उपणवष्टस्थानकाणन नवेणत भरतोऽब्रवीत् [भरताने ‘स्वस्थ, मन्दालस, क्लान्त, स्त्रस्तालस, चवष्ट्कम्भक, उत्कचटक, 
म क्तजान , जानूगत व चवम क्त ही नऊ उपचवष्ट स्थानके चदली आहेत. [ना. शा. (बडोदा) भा. २, प.ृ १९१ ते १९३] ॥ १०२७ ॥ 
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सममाकुणञ्चतं स्थानं प्रसाणरतणववर्ततते । 
उद्वाणहतं नतं िेणत सुप्तस्थानाणन सत्न्द्त षट ॥ १०२८ ॥ 
इणत स्थानाणन षटपंुसा ंस्त्रीिां सप्तापराण्यणप । 
त्रयोकवशणतरुक्त्ताणन नव स्थानाणन िासने ॥ १०२९ ॥ 
सुप्तस्थानाणन षट ताणन सवाणि णमणलताणन तु। 
एकपञ्चाशदािष्ट णनिःशङ्किः करिाग्रिीिः ॥ १०३० ॥ 
सवेषा ंवत्च्म लक्ष्मैषाणमदानीं तणद्वदा ंमत् । 
एकिः समत्स्थतिः पादस्त्र्यश्रिः [स धाकर टीकेत ‘एक पाय सम व द सरा त्र्यश्र होऊन विावर (छातीवर) योजलेला असतो’ असे 
स्पष्टीकरि चदले आहे. ‘पिस्स्थतः’ या ऐवजी ‘विःस्स्थतः’ असा पाठ या टीकाकारासमोर असेल का? अथात हा पाठ बरोबर नाहीि. 
चवष्ट्ि धमोत्तर, नतृ्तरत्नावली इत्यादींतही पि सकवा पाश्वय असाि शब्द चमळतो.] पक्षत्स्थतोऽपरिः ॥ १०३१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कूमासन, नागबांध व वृषभासन (ही ती होत). स्वस्थ, मदालस, क्राांत, चवष्ट्कां चभत, उत्कट (१०२६), 
स्त्रस्तालस, जान गत, म क्तजान , आचि चवम क्तक ही नऊ उपचवष्ट स्थानके (म्हिजे बसण्यािी स्थाने) 
भरताने साांचगतली आहेत. (१०२७) 
 

सम, आक ां चित स्थान, प्रसाचरत व चववर्ततत, उिाचहत आचि नत ही सहा स प्त स्थाने (म्हिजे 
झोपण्यािी स्थाने) होत. (१०२८) प रुषाांिी सहा स्थाने, चियाांिी त्याचशवाय असिारी सात स्थाने, 
साांचगतलेली तेवीस (देशी स्थानके), बसण्यातील नऊ स्थाने (१०२९) व झोपण्यािी सहा स्थाने अशी सवय 
चमळून करिाग्रिी चनःशांकाने एकावन्न (स्थाने) साांचगतली आहेत. (१०३०) ती (स्थाने) जाििाऱ्याांनी 
मानलेले (त्या) सवांिे लिि आता साांगतो. (१०३१–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. स्थानकािें सामान्द्य लक्षि देत आहे– 
‘णनश्चलिः’ म्हिजे िलनरणहत. ‘अगें’ म्हिजे शरीरात. ‘संणनवेशणवशेष’ (म्हिजे) णवणशष्ट योजना 

यातील ‘णवशेष’ या शब्दाने बुणद्धपूवगक केलेली (योजना) असे जािावे. त्याने लौणकक अवयवयोजना 
वगळली जाते असे समजावे. त्या (स्थानकािें) प्रकार नामणनदेश करून सागंत आहे. वैष्ट्िव इत्यादी 
एकावन्न स्थानकामंध्ये स्वत्स्तक इत्यादी तेवीस देशीस्थानके होत. देशी व मागग यातंील लरक िारीत 
साणंगतलेल्या प्रकाराने जािावा. (१०१९ ते १०३०, १०३१–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सािगणद्वतालान्द्तरालो जङ्घा ककणिन्नता भवेत् । 
सौिवं यत्र तज्जे्ञय ंवैष्ट्िवं णवष्ट्िुदैवत् ॥ १०३२ ॥ 
प्रकृणतस्थस्य संलापे नानाकायान्द्तरात्न्द्वते । 
प्रयोज्य ंतन्द्मुणनिः [पहा–नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. १०८– 

“स्थानेनानेन कतयव्यः सांलापस्त  स्वभावजः । 
नानाकायान्तरोपेतैनृयचभरुत्तममध्यमैः ॥] प्राह नृणभरुत्तममध्यमैिः ॥ १०३३ ॥ 

णवष्ट्िुवेषिरेिैव नटेनेत्यपरे जगुिः । 
[पहा–नाट्यशास्त्र (बडोदा) भा. २, पृ. १०८– 
अचभनवग प्तटीका–‘...सूत्रधारचद प्रयोगे स्थानकचमदम् ।’] 

नृत्तरत्नावलीत शाङ गयदेवाने साांचगतल्याप्रमािे चवष्ट्ि , उत्तम, मध्यम प रुष व सूत्रधार इत्यादींत यािा चवचनयोग चदला आहे. 
(न.ृ र., पृ. ७९)] सूत्रिाराणदना नाट यत्स्थणतकते्रणत िापरे ॥ १०३४ ॥ 
पक्षत्स्थतोऽसौ िरिो यिः पार्श्वाणभमुखाङ गुणलिः । 
त्र्यश्रिः स एव ककणिच्चते्पुरोदेशाणभमुख्यभाक् ॥ १०३५ ॥ 
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अङगुिमध्यमाङ गुल्यौ ये हस्तस्य प्रसाणरते । 
तदग्रयोरन्द्तरालं तालमाहुमगनीणषििः ॥ १०३६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
एक पाय सम ठेवलेला व द सरा २½ ताल अांतरावर पिस्स्थत (म्हिजे बाजूला ठेवलेला) त्र्यश्र 

असा असून टाांग थोडी वाकलेली असते आचि ज्यात सौष्व (धारि केलेले) असते ते चवष्ट्ि  ही देवता 
असिारे वैष्ट्िव (स्थान) जािाव.े (१०३१, १०३२) ते स्वाभाचवक अवस्थेतील (पात्राच्या) अनेक वगेवगेळया 
कायांशी सांबद्ध असिाऱ्या सांभाषिात उत्तम व मध्यम प रुषाांनी योजाव ेअसे (भरत–) म नीने म्हटले आहे. 
(१०३३) द सऱ्या आिायांनी चवष्ट्िूिा वषे धारि करिाऱ्याि नटाने (ते योजाव)े असे म्हटले आहे आचि 
इतराांनी नाट्यािी स्स्थती चनमाि करिाऱ्या सूत्रधार इत्यादीने (ते योजाव ेअसे) साांचगतले आहे. (१०३४) 
 

बाजूला वळलेली बोटे असिारा असा जो (बाजूला ठेवलेला) पाय तो पिस्स्थत होय. तोि सकचित् 
प ढच्या भागाला सम ांख ठेवला असता त्र्यश्र होय. (१०३५) 
 

हातािा अांगठा व मधले बोट ही दोन्ही पसचरली असता त्याांच्या टोकाांमधील जे अांतर त्याला 
चविानाांनी ताल म्हटले आहे. (१०३६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कटी जानुसमा यत्र कूपगरासंणशरिःसम् । 
उरिः समुन्नतं सनं्न गातं्र तत्सौिवं भवेत् ॥ १०३७ ॥ 
सनं्न स्वस्थानणवश्रान्द्तं णनषण्िं त्विलत्स्थणत । 
[सौष्वातील शरीर साांगताना “िलपाद” असा पाठ आनन्दाश्रम व अड्यार दोन्ही आवृत्तींत आहे. पि स धाकरटीकेत (पृ. ७७५) 
‘समपादां’ हा शब्द चदला आहे. तो बरोबर वाटत नाही. नृत्तरत्नावलीत ‘लोलपादां’ हा शब्द योजला आहे. (नृ. र., प.ृ ८२)] 
िलपादमनत्युच्चमिञ्चलमकुब्जक् ॥ १०३८ ॥ 
सौिवेऽरं्ङ् भवेत्तच्च कायगमुत्तममध्यमैिः । 
एतच्च वैष्ट्िवं स्थानं ितुरश्रस्य जीवन् ॥ १०३९ ॥ 
वैष्ट्िवं स्थानकं यत्र कटीनाणभिरौ करौ । 
पृथक्समुन्नतं वक्षश्चतुरश्रं तदुच्यते ॥ १०४० ॥ 

इणत वैष्ट्िव् (१) 
प्रिानं सौिवं पादावेकतालान्द्तरौ समौ । 
यत्र तत्समपादं स्याच्चतुराननैदवत् ॥ १०४१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ज्यात कमर ग डघ्याशी सम असून कोपर, खाांदे व मस्तक ही सम असतात व छाती स योग्य प्रकारे 

उन्नत केलेली असून शरीर सन्न असते ते सौष्व होय. (१०३७) 
सन्न म्हिजे आपल्या चठकािी चवश्राांत व चनषण्ि म्हिजे अिल राहिे. सौष्वात, पाय हलत 

असलेले, र्फार उांि नसलेले, िांिल नसलेले व क बडेपिा नसलेले असे शरीर असाव.े ते उत्तम व मध्यम 
(पात्राांनी) योजाव.े आचि हे वैष्ट्िव स्थान ित रश्रािे जीवन होय. (१०३८, १०३९) 
 

ज्यात वैष्ट्िव स्थान असून दोन्ही हात कमर व बेंबी याांजवळ सांिार करिारे असतात आचि छाती 
स्वतांत्रपिे योग्य अशी उन्नत केलेली असते ते ित रश्र म्हटले जाते. (१०४०) 

हे वैष्ट्िव होय. (१) 
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ज्यात सौष्व म ख्य असून दोन्ही पाय एक ताल अांतर असलेले (व) सम (योजलेले असतात) ते 
समपाद होय. ित रानन (म्हिजे ब्रह्मदेव) ही त्यािी देवता होय. (१०४१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. त्यातील वैष्ट्िवस्थानािे लक्षि (सागंत आहे) – त्यामिील पक्षत्स्थत पायािे लक्षि देत आहे 
व त्र्यश्रािे लक्षि सागंत आहे. पक्षत्स्थत पायि थोडा पुढच्या बाजूला संमुख योजला असता त्र्यश्र होतो. 
येथे ताल या शब्दाने रेखाशास्त्रातील मोजण्याच्या मापािा प्रकार साणंगतला आहे. हे जे तालािे माप णदले 
आहे तेि ‘ते्हा अराल व खटकामुख हस्त एक ताल अतंर असिारे (योजावे)’ इत्यादींमध्ये जािावे. 
प्रणसद्ध असे काल मोजण्यािे पणरमाि ककवा ते ्यक्त करिारा घन वाद्यािा ताल हा प्रकार घेऊ नये. 

सौिवािे लक्षि सागंत आहे. 
‘कूपगरासंणशरिः’ यात कूपगर, असं व णशर यािंा दं्वदं्व समास असून प्राण्यािे अवयव म्हिून एक 

असल्याप्रमािे एकविन योजले आहे. (पा. २।४।२ द्वन्द्द्वश्च प्राणितूयगसेनाङ गाना् । ‘प्राण्यािें अवयव, 
वादकवृंदािें घटक व सेनेिे घटक हे दशगणविाऱ्या शब्दािंा द्वन्द्द्वसमास एकविनी असतो.’) ही कूपगर 
(म्हिजे कोपर) अंस म्हिजे खादंा व णशर ही सौिवात परस्पराशंी सम योजावी. प्रसगंप्राप्त सन्न व णवषण्ि 
या शब्दािें अथग सागंत आहे. सौिवातील शरीरािी णवशेष त्स्थणत सागूंन ‘ितुरश्रािे जीवन’ असे 
साणंगतल्याने प्राप्त झालेल्या ितुरश्रािे लक्षि देत आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एतच्च णवप्रदत्ताशीिःस्वीकारेऽथ णनरीक्षिे । 
मध्यमाना ंणवहर्ङ्ाना ंकन्द्यावरकुतूहले ॥ १०४२ ॥ 
णलणर्ङ्व्रणतणवमानस्थस्यन्द्दनस्थेषु िेष्ट्यते । 

इणत समपाद् (२) 
भूमेरूध्वगणनषण्िौ िेत्सािगतालत्रयान्द्तरे ॥ १०४३ ॥ 
नभस्यरूू िरियोस्तावदेवान्द्तरं भुणव । 
त्र्यश्रपक्षस्थयोिः स्थानं वैशाखं कणथतं तदा ॥ १०४४ ॥ 
णवशाखदेवतं तच्च स्थूलपक्षीक्षिे भवेत् । 
युद्धादौ पे्ररिेऽर्श्वाना ंवेगदाने ि वाहने ॥ १०४५ ॥ 

इणत वैशाख् (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ब्राह्मिाने चदलेला आशीवाद स्वीकारण्यात, मध्यम (प्रकारच्या) पक्ष्याांिे चनरीिि करण्यात, कन्या 
व वर याांच्याबद्दलच्या क तूहलात, (१०४२) (तसेि) सलगी (आपापले सांप्रदायचिन्ह धारि करिारे), व्रती 
(व्रत धारि करिारे), चवमानात असलेले व रथात असलेले याांच्या बाबतीत हे मानले आहे. 

हे समपाद होय. (२) 
 

जचमनीच्या वर आकाशात दोन्ही माांड्या ३½ ताल अांतरावर चनषष्ट्ि (म्हिजे अिल) योजलेल्या 
असून पायही जर तेवढ्याि अांतरावर जचमनीवर त्र्यश्र व पिस्स्थत ठेवलेले असतील तर ते वैशाख स्थान 
म्हटले आहे. (१०४३, १०४४) 
 

चवशाख (म्हिजे क मार कार्ततकेय) ही यािी देवता होय. ते स्थूल पिी पाहण्यात (तसेि) य द्ध 
इत्यादींत घोड्याांना पे्रचरत करण्यात आचि वाहनाच्या बाबतीत वगे देण्यात योजाव.े (१०४५) 

हे वैशाख होय. (३) 
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ज्यात पिस्स्थत त्र्यश्र असे दोन्ही पाय एक ताल अांतर ठेवनू जचमनीवर असलेले व आकाशात 
अडीि ताल अांतर मध्ये ठेवनू दोन्ही माांड्या चनषण्ि (म्हिजे अिल) असलेल्या आचि कमर व ग डघे सम 
असिाऱ्या असतात ते मांडल होय. इन्द्र ही त्यािी देवता होय. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पक्षस्थौ िरिौ त्र्यश्रावेकतालान्द्तरौ भुणव । 
कटीजानुसमौ ्योत्म्न सािगतालद्वयान्द्तरे ॥ १०४६ ॥ 
ऊरू यत्र णनषण्िौ तन्द्मण्डलं शक्रदैवत् । 
िनुवगज्राणदशस्त्रािा ंप्रयोगे गजवाहने ॥ १०४७ ॥ 
वीक्षिे गरुडादीनाणमदं मुणनरुपाणदशत् । 
ितुस्तालान्द्तरौ पादौ मण्डलेऽन्द्ये प्रिक्षते ॥ १०४८ ॥ 

इणत मण्डल् (४) 
वामो यत्र णनषण्िोरुरम्बरे पूवगमानतिः । 
दणक्षिश्चरिश्चागे्र पञ्चतालं प्रसाणरतिः ॥ १०४९ ॥ 
त्र्यश्रौ द्वावणप तणद्वद्यादालीढं रुद्रदैवत् । 
ईष्ट्याक्रोिकृतो जल्पिः कायगस्तेनोत्तरोत्तरिः ॥ १०५० ॥ 
वीररौद्रकृतं मल्लसंघषास्लोटनाणदक् । 
तथा संिाय शस्त्राणि प्रत्यालीढं समाश्रयेत् ॥ १०५१ ॥ 

इत्यालीढ् (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

धन ष्ट्य, वज्र इत्यादी शस्त्राांच्या प्रयोगात, गज हे वाहन असताना, व गरूड इत्यादींच्या पाहण्यात 
म नीने हे उपदेचशले आहे. द सरे (आिायय) मण्डल (स्थानात) दोन्ही पायाांतील अांतर िार ताल साांगतात. 
(१०४६, १०४७, १०४८) 

हे मांडल होय. (४) 
 

ज्यात डावी माांडी आकाशात पूवीच्या प्रमािाने (म्हिजे मांडलात साांचगतलेल्या प्रमािाने) अिल 
ठेवनू उजवा पाय समोर पाि ताल पसरलेला असतो, (१०४९) व दोन्ही पाय त्र्यश्र (योजलेले) असतात ते 
रुद्र ही देवता असलेले आलीढ जािाव.े त्याने ईष्ट्या व क्रोध याांनी केलेले उत्तरोत्तर (जोर वाढत जािारे) 
भाषि योजाव.े (१०५०) 
 

वीर व रौद्र रसाांत चनष्ट्पन्न होिारा मल्लाांिा सांघषय, (त्याांिे हात व माांड्या) थोपटिे इत्यादींत तसेि 
शस्त्रसांधानात आलीढ (स्थानािा) आश्रय करावा. (१०५१) 

हे आलीढ होय. (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आलीढार्ङ्णवपयासात्प्रत्यालीढमुदीणरत् । 
आलीढकृतसंिानशस्त्रमेतेन मोक्षयेत् ॥ १०५२ ॥ 
रुदं्र ि दैवतं तत्र भाषते शंभुवल्लभिः । 
एषामाद्याणन ित्वाणर दृश्यन्द्ते नाट्यनृत्तयोिः ॥ १०५३ ॥ 
प्रयोगस्त्वन्द्त्ययोस्तऽज्जै्ञणरष्टो नाटै्यकगोिरिः । 
अन्द्ये पञ्चणविेऽप्याहुनगतगने स्थानकाणन षट ॥ १०५४ ॥ 
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इणत षटपुरुषस्थानकाणन । 
वामस्तालान्द्तरस्त्र्यश्रो दणक्षिश्चरििः समिः । 
प्रसनं्न वदनं वक्षिः समुन्नतमनुन्नता ॥ १०५५ ॥ 
कटीणनतम्बगो [१०५५ व्या श्लोकात शवेटी ‘अन न्नता’ हे चवशषेि आले आहे. १०५६ व्या श्लोकातील ‘कटीचनतम्बगो’ या शब्दातील 
कटी या शब्दाशी त्यािा अन्वय जोडता येईल. स धाकर टीकेत (भा. ४, प.ृ ३२६) ‘कटी िोन्नता... दचििहस्तो चनतम्बगति भवचत’ असे 
म्हटले आहे. त्यावरून ‘कटीचनतम्बगो’ या शब्दातील कटी हा शब्द वगेळा घेऊन ‘चनतम्बगः’ यािे स्पष्टीकरि चदले असल्यािे कळून 
येते. पि मूळ ग्रांथात ‘अन न्नता’ असे चवशषेि असल्याने ‘उन्नता कटी’ हे ससहभपूालािे वियन योग्य ठरत नाही. या स्थानाच्या वियनात 
चवष्ट्ि धमोत्तरप रािात (प.ृ ५८) व नृत्तरत्नावलीत (पृ. ८७, ८८) कटी हा शब्द आलेला नाही. आनांदाश्रम (पृ. ७७७) व अड्यार या दोन्ही 
आवृत्तींत ‘कटीचनतम्बगो’ असेि छापलेले आहे. ‘अन न्नता’ या चवशषेिािा ‘कटी’ शब्दाशी अन्वय घेऊन भाषाांतर केले आहे.] हस्तो 
दणक्षिोऽन्द्यो लताकरिः । 
यत्रायतं तदाख्यातं कमला िात्र देवता ॥ १०५६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आलीढातील अवयवाांच्या उलट करण्याने प्रत्यालीढ म्हटले आहे. आलीढात सांधान केलेले 

(म्हिजे जोडलेले) शस्त्र याने सोडाव.े (१०५२) शांकरचप्रय (शाङ यगदेव) त्यािी देवता रुद्र साांगतो. 
 
याांतील पचहली िार नाट्य व नृत्त याांत चदसून येतात. (१०५३) शवेटच्या दोन्हींिा प्रयोग मात्र 

तज्ज्ञाांनी नाट्य याि एका चवषयात मानला आहे. द सरे (आिायय) पािही प्रकारच्या नतयनात सहा स्थानके 
साांगतात. (१०५४) 

हे प्रत्यालीढ होय. (६) 
ही सहा प रुषस्थानके होत. 

 
ज्यात डावा पाय एक ताल अांतरावर त्र्यश्र ठेवलेला व उजवा सम असून म ख प्रसन्न (असते), छाती 

योग्य अशी उन्नत (आचि) कमर उांि नसलेली (असून) उजवा हात चनतांबावर व द सरा (म्हिजे डावा) 
लताहस्त योजलेला असतो ते आयत (स्थान) म्हटले आहे आचि यािी देवता कमला (ही होय). (१०५५, 
१०५६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. यापुढील समपाद इत्यादी [स्थानकािंी लक्षिे मूळ गं्रथातूनि स्पष्ट आहेत. (१०४१–१०५३) 
यात पुरुषानंी योजायच्या सहा स्थानकािंा सािारि णवणनयोग दाखणवण्याच्या वेळी पाि प्रकारच्या 

नतगनात असे म्हटले आहे. त्यात नाट य, नृत्य, नृत्त, लास्य व ताण्डव या भेदानंी नतगनािे पूवी साणंगतलेले 
(िो. ३ ते ६) पाि प्रकारिे स्वरूप जोडून घ्यावे. (१०५४) 

ही सहा पुरुषस्थानके होत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्थानं णिकीर्तषतासु स्यात्क्षतासु ि गणतत्ष्ट्वद् । 
आभाषिे ि कतग्ये सखीणप्रयतमाणदणभिः ॥ १०५७ ॥ 
रर्ङ्ावतरिारम्भे पुष्ट्पाञ्जणलणवसजगने । 
अमष ेिाणभलाषेष्ट्याप्रभवेऽङ गुणलमोटने ॥ १०५८ ॥ 
तजगने प्रणतषेिे ि कायं मानावलम्बने । 
गवगगाम्भीयगमौने स्यादावाहनणवसजगने ॥ १०५९ ॥ 
पूवगररे्ङ् स्त्रीणभरेव प्रयोज्य ंकेणिदूणिरे । 
नरो नायोऽथवा कुयुगिः प्रवेशे स्थानकं णियािः ॥ १०६० ॥ 
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स्थानं यथाणभनेयं स्यात्प्रणवष्टेत्ष्ट्वणत िापरे । 
आयतानन्द्तरं काया रर्ङ्ावतरिादयिः ॥ १०६१ ॥ 
हस्तपादप्रिारस्तु तेषु जे्ञयो यथोणित् । 
भट्टाणभनवगुप्तस्य मतमेददुदीणरत् ॥ १०६२ ॥ 

इत्यायत् (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
(ते) स्थान सहेत क व जखम झाली असतानाच्या गतींत आचि सखी चप्रयतमा इत्यादींबरोबरच्या सांभाषिात 
योजाव.े (१०५७) (तसेि) रांगभमूीवरील प्रवशेाच्या आरांभी, र्फ लाांिी ओांजळ टाकताना, अमषात (म्हिजे 
मात्सययय क्त क्रोधात), अचभलाषा व ईष्ट्या याांम ळे उत्पन्न होिाऱ्या बोटे मोडण्यात, (१०५८) धमकी देण्यात, 
नकार दाखचवण्यात व मानय क्त असता योजाव.े गवय, गाांभीयय, मौन, आवाहन (म्हिजे बोलाविे) व 
चवसजयन (म्हिजे चनरोप देिे) याांतही ते योजाव.े (१०५९) हे पूवयरांगात चियाांनीि योजाव.े काही 
(आिायांनी), प रुषाांनी अथवा चियाांनी स्त्रीच्या प्रवशेात (हे) स्थानक योजाव ेअसे म्हटले आहे. (१०६०) 
इतराांनी, प्रवशे केलेल्याांच्या बाबतीत अचभनयान रूप (हे) स्थान योजाव े असे (साांचगतले आहे). आयत 
(स्थान) योजल्यावर रांगावतरि इत्यादी योजाव.े (१०६१) त्याांत हात व पाय याांच्या हालिाली योग्य अशा 
जािाव्या. हे भट् अचभनवग प्तािे मत (मी) साांचगतले आहे. (१०६२) 

हे आयत स्थान होय. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अवणहत्थं तदेव स्याणद्वपयासेन पादयोिः । 
णिन्द्ताणवतकग योस्तोषे संलापे ि णनसगगजे ॥ १०६३ ॥ 
णवस्मये भूणरसौभाग्यगवगजे स्वार्ङ्वीक्षिे । 
लीलाणवलासलावण्यवरमागगणवलोकने ॥ १०६४ ॥ 
कायं दौगगणमदं स्थानमवणहत्थस्य सूिक् । 

इत्यवणहत्थ् (२) 
समस्यकैस्य पादस्य पात्ष्ट्िगदेशगतोऽपरिः ॥ १०६५ ॥ 
सूिीपादिः स्वपार्श्वे वा समस्तालान्द्तरे त्स्थतिः । 
यत्रार्श्वारोहिारम्भे तदर्श्वक्रान्द्तमुच्यते ॥ १०६६ ॥ 
स्खणलते णवगलद्वस्त्रिारिे गोप्यगोपने । 
प्रसूनस्तबकादाने तरुशाखावलम्बने ॥ १०६७ ॥ 
नैसर्तगके ि संलापे णवभ्रमे लणलते तथा । 
प्रयोक्त्त्यणमदं स्थानं भारती िात्र देवता ॥ १०६८ ॥ 

इत्यर्श्वक्रान्द्त् (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तेि (म्हिजे आयत स्थान) पायाांिी उलटापालट केल्याने अवचहत्थ होय. सिता, चवतकय , सांतोष, 
नैसर्तगक सांभाषि, (१०६३) चवस्मय, प ष्ट्कळ सौभाग्याम ळे उत्पन्न झालेल्या गवाने स्वतःच्या शरीरािे 
चनरीिि करिे, लीला, चवलास, लावण्य आचि वरािा मागय (उत्कां ठेने) पाहिे (१०६४) याांत अवचहत्थािे 
सूिक असे हे द गा देवता असिारे स्थान योजाव.े 

हे अवचहत्थ होय. (२) 
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एका सम पायाच्या टािेच्या भागाजवळ द सरा (१०६५) सूिीपाद ठेवला सकवा आपल्या बाजूला 
सम पाय एकताल अांतरावर ठेवला तर ते अश्वक्रान्त म्हटले आहे. घोड्यावर बसण्यात आरांभ करताना 
(१०६६) अडखळण्यात, गळून पडत असलेले वस्त्र धारि करण्यात, ग प्त ठेवायिी गोष्ट झाकण्यात, 
र्फ लाांिा ग च्छ घेण्यात, झाडाच्या र्फाांदीिा आधार घेताना, (१०६७) नैसर्तगक सांभाषिात, चवभ्रमात तसेि 
लचलतात हे स्थान योजाव.े यािी देवता भारती होय. (१०६८) 

हे अश्वक्रान्त होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आयत स्थानाच्या णवणनयोगात ‘रर्ङ्ावतरिारम्भे’ असे म्हटले आहे. रंगावतरि म्हिजे पात्रािा 
रंगभूमीवर प्रवशे. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

गत्युन्द्मुखी ि यतै्रकं पदमुद् िृत्य नतगकी । 
उदास्ते तद्गणतत्स्थत्योर्तनरोिात्स्याद्गतागत् [नृत्तरत्नावलीत चदलेले गतागत यािे लिि असे–“जाण्यासाठी पाय 
उिलून मध्येि गीत इत्यादींम ळे हस्त इत्यादी अचभनय ज्यात नतयकी योजते ते गचत व स्स्थचत याांच्या चनरुद्धपिाम ळे गतागत होय. यािा 
चवचनयोग सांभ्रम इत्यादींत साांचगतला आहे.” (न.ृ र. प.ृ ८९)] ॥ १०६९ ॥ 

इणत गतागत् (४) 
शरीरमीषद्वणलतं पादो वणलतणदग्भविः । 
कणनिाणिष्टभूरन्द्यो भूलग्नाङ गुिको यदा ॥ १०७० ॥ 
तदा वणलतमाख्यातं साणभलाषणवलोकने । 

इणत वणलत् (५) 
एकिः समोऽङ णघ्ररन्द्यस्तु कुणञ्चतोऽिगतलाङ गुणलिः ॥ १०७१ ॥ 
अगे्र यदोध्वगगौ हस्तौ ककग टौ मोणटतं तदा । 
कामावस्थासु सवासु णवणनयोगोऽस्य कीर्तततिः ॥ १०७२ ॥ 

इणत मोणटत् (६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात गतीसाठी तयार असिारी नतयकी एक पाय उिलून उदासीन राहते (म्हिजे हालिाल 
करीत नाही) ते गचत आचि स्स्थचत याांच्या चनरोधाम ळे (होिारे) गतागत होय. (१०६९) 

हे गतागत होय. (४) 
 

शरीर थोडे वळलेले असून वळलेल्या चदशलेा असलेला पाय करांगळी जचमनीला लागलेला व 
द सरा अांगठा जचमनीला लागलेला असा जेव्हा असतो तेव्हा ते वचलत म्हटले आहे. अचभलाषय क्त 
पाहण्यात (योजाव)े. 

हे वचलत होय. (५) 
 

जेव्हा एक पाय सम व द सरा क ां चित असा अधयतलाङ ग चल (?) (तळवा व बोटे अधयवट सांक चित 
असिारा?) योजलेला असून दोन्ही ककय ट हस्त प ढे वर नेलेले असतात तेव्हा ते मोचटत होय. यािा 
चवचनयोग मदनाच्या सवय अवस्थाांत साांचगतला आहे. (१०७१, १०७२) 

हे मोचटत होय. (६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. अवणहत्थ स्थानकाच्या णवणनयोगात ‘अवणहत्थािे सूिक’ असे म्हटले आहे. यामध्ये अवणहत्थ 
म्हिजे त्या नावािा इणंगताकार लपणवण्यािा संिाणरभाव होय. (१०६३–१०७२) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
पृितोऽर्ङ्परावृवया तदेव णवणनवर्ततत् । 

इणत णवणनवर्ततत् (७) 
इणत सप्त स्त्रीस्थानकाणन । 

स्वत्स्तको [‘हांसकस्थाने’ याऐवजी मानसोल्लासात ‘नूप रस्थानसम्बद्धां’ असे म्हटले आहे (मानसोल्लास, पृ. १५३). नृत्तरत्नावलीत 

‘पादाङ गदस्थाने’ असे साांचगतले आहे (पृ. १६०). अथय सवयत्र सारखाि आहे.] हंसकस्थाने िरिौ कुणञ्चतौ यदा ॥ १०७३ 
॥ 
णमथिः णिष्टकणनिौ ि तदाहुिः स्वत्स्तकं बुिािः । 

इणत स्वत्स्तक् (१) 
विगमाने तु िरिौ णतयगञ्चौ पात्ष्ट्िगसर्ङ्तौ ॥ १०७४ ॥ 

इणत विगमान् (२) 
अस्यवै िेच्चरियोरन्द्तरं स्यात्षडङ गुल् । 
णवतत्स्तमात्रमथवा नन्द्द्यावतं तदोणदत् ॥ १०७५ ॥ 

इणत नन्द्द्यावतग् (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तेि (म्हिजे मोचटत स्थान) मागच्या बाजूला शरीर वळचवल्याने चवचनवर्ततत होय. 
हे चवचनवर्ततत होय. (७) 
ही सात स्त्रीस्थानके होत. 

 
(देशी स्थाने) 

हांसकाच्या (म्हिजे पजैिाांच्या) जागी जेव्हा स्वस्स्तक योजून दोन्ही पाय क ां चित व परस्पराांिे 
शवेटिे बोट एकमेकाला लागलेले असे योजले जातात तेव्हा चविान त्यास स्वस्स्तक म्हितात. (१०७३, 
१०७४–) 

हे स्वस्स्तक होय. (१) 
 

वधयमानात पाय चतरके व टािा ज ळलेले (असे असतात). (१०७४) 
हे वधयमान होय. (२) 

 
याि (स्थानातील) पायाांमध्ये जर सहा अङ ग ळाांिे अांतर सकवा एक चवतीिे अांतर योचजले तर ते 

नन्द्यावतय म्हटले आहे. (१०७५) 
हे नन्द्यावतय होय. (३) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. स्वत्स्तक इत्यादींिी लक्षिे स्पष्ट अथग असिारी आहेत. (१०७३–१०८३) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
देहिः स्वाभाणवकोऽङ गुिौ पादयोशे्चत्न्द्मथो युतौ। 
गुल्लौ ि संहतं तत्स्यात्पुष्ट्पाञ्जणलणवसजगने ॥ १०७६ ॥ 

इणत संहत् (४) 
वपुिः स्वाभाणवकं पादौ णवतस्त्यन्द्तणरतावृजू । 
यत्र तत्समपादाख्य ंशार्ङ्ग देविः समाणदशत् ॥ १०७७ ॥ 
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इणत समपाद् (५) 
समस्या्घे्रस्तु जानूध्वं बाह्यपार्श्वे यदीतरिः । 
बाह्यपार्श्वेन लग्नोऽङ णघ्ररेकपादं तदोच्यते ॥ १०७८ ॥ 

इत्येकपाद् (६) 
भूलग्नाङ गुणलपृिोऽङ णघ्रिः पश्चादेकोऽपरिःपुनिः । 
समो यत्र तदाणदष्ट ंपृिोत्तानतलं बुिैिः ॥ १०७९ ॥ 

इणत पृिोत्तानतल् (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शरीर स्वाभाचवक स्स्थतीत, दोन्ही पायाांिे अांगठे परस्पराांशी ज ळलेले आचि घोटे एकत्र आिलेले 
असता ते सांहत होय. ते र्फ लाांिी ओांजळ टाकण्यात (योजाव)े (१०७६) 

हे सांहत होय. (४) 
 

ज्यात शरीर स्वाभाचवक स्स्थतीत व दोन्ही पाय एक वीत अांतरावर आचि सरळ ठेवलेले असतात ते 
समपाद या नावाने शाङ गयदेवाने चनदेचशले आहे. (१०७७) 

हे समपाद होय. (५) 
 

सम पायाच्या बाहेरच्या बाजूला ग डघ्याच्या वर जर द सरा पाय बाहेरच्या बाजूने लागलेला असेल 
तर ते एकपाद म्हटले जाते. (१०७८) 

हे एकपाद होय. (६) 
 

ज्यात एक पाय मागच्या बाजूला जचमनीला बोटाांिा पषृ्भाग लागलेला व द सरा सम असा प ढे 
ठेवलेला असतो ते चविानाांनी पृष्ोत्तानतल म्हिनू साांचगतले आहे. (१०७९) 

हे पृष्ोत्तानतल होय. (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नन्द्द्यावतगस्य िेद्घ्र्योभगवेदष्टादशाङ गुल् । 
अन्द्तरं ितुरैिः स्थानं ितुरश्रं तदोणदत् ॥ १०८० ॥ 

इणत ितुरश्र् (८) 
पात्ष्ट्िगरङ गुिसणंिष्टा पात्ष्ट्िगणवदे्ध णविीयते 

इणत पात्ष्ट्िगणवद्ध् (९) 
[पास्ष्ट्ियपाश्वयगतािे लिि नृत्तरत्नावलीत प ढीलप्रमािे चदले आहे–“सम पायाच्या आतल्या बाजूला द सरा पाय टािेने मध्ये स्पशय करतो 
व आपल्या बाजूला अचभम ख असतो तेव्हा ते पास्ष्ट्ियपाश्वयगत नावािे (स्थान होय).” (न.ृ र. प. १६२)] पात्ष्ट्िगपार्श्वगगते 
पात्ष्ट्िगरन्द्तिः पार्श्वान्द्तरत्स्थतिः ॥ १०८१ ॥ 

इणत पात्ष्ट्िगपार्श्वगगत् (१०) 
समस्या्घे्रिः पुरिः णकणञ्चदपरश्चरिो यदा । 
स्याद् बाह्यपार्श्वगगत्स्तयगगेकपार्श्वगगतं तदा ॥ १०८२ ॥ 

इत्येकपार्श्वगगत् (११) 
एकिः समोऽङ णघ्ररन्द्यशे्चदन्द्तरे ितुरङ गुले । 
णतयगक् कुणञ्चतजानुिः स्यादेकजानुनतं तदा ॥ १०८३ ॥ 

इत्येकजानुनत् (१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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नन्द्यावतय स्थानातील दोन्ही पायाांत जर अठरा अांग ले अांतर योजले तर क शल (चविानाांनी) ते 
ित रश्र स्थान म्हटले आहे. (१०८०) 

हे ित रश्र होय. (८) 
 

पास्ष्ट्ियचवद्धात (एका पायािी) टाि (द सऱ्या पायाच्या) अांगठ्याशी ज ळलेली अशी ठेवली जाते. 
हे पास्ष्ट्ियचवद्ध होय. (९) 

 
पास्ष्ट्ियपाश्वयगतात (एका पायािी) टाि आत द सऱ्या बाजूला ठेवलेली असते. (१०८१) 

हे पास्ष्ट्ियपाश्वयगत होय. (१०) 
 

सम पायाच्या प ढे द सरा पाय थोडा चतरका असा बाहेरच्या बाजूला योजला असता ते एक पाश्वयगत 
होय. (१०८२) 

हे एकपाश्वयगत होय. (११) 
 

एक पाय सम व द सरा िार अांग ळे अांतरावर चतरका असा क ां चित ग डघा असिारा योजला असता ते 
एकजान नत होय. (१०८३) 

हे एकजान नत होय. (१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. परावृत्त नावाच्या स्थानकाच्या लक्षिात ‘अगंठा व शेवटिे बोट टािेशी सम असतात’ असे 
म्हटले आहे. त्यािा अथग असा जािावा–दोन्द्ही पायातंील एकािा अगंठा व दुसऱ्यािे शेवटिे बोट असा 
‘अङ गुिकणनणिके’ हा द्वन्द्द्व समास घ्यायिा. म्हिजे डावा अगंठा उज्या टािेशी सम व उज्यािे शेवटिे 
बोट डा्या टािेशी सम; ककवा उज्या पायािा अगंठा डा्या टािेशी सम आणि डा्या पायािे शेवटिे बोट 
उज्या टािेशी सम. येथे सम असिे म्हिजे एका जागी असिे असे जािावे. नाहीतर एका पायािा अगंठा 
व शेवटिे बोट त्याच्या टािेशी सम असिे संभवत नाही. अशा प्रकारे दुसऱ्या पायाच्या टािेशी सम असिे 
वर साणंगतलेल्या प्रकारे संभवते. दुसऱ्या पायाच्या टािेच्या मागच्या भागात असण्याने समत्व सागंायिे 
असते तर अगंठा व शेवटिे बोट यािंा णनदेश णनरथगक ठरेल. कारि पायािा णनदेश करूनि उदे्दश पूिग 
झाला असता. (१०८३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

परावृत्त ेसमे स्याता ंपाष्ट्ण्याङ गुिकणनणिके । 
इणत परावृत्त् (१३) 

पात्ष्ट्िगजङ घोरुसंलग्निरिी िरिौ यदा ॥ १०८४ ॥ 
णतयगक्प्रसाणरतौ स्याता ंसमसूणि तदोच्यते । 

इणत समसूणि (१४) 
सूिीपादौ पृथग्यत्र पुरिः पश्चात्प्रसाणरतौ ॥ १०८५ ॥ 
युगपद्गणदतं तज्जै्ञिः स्थानं णवषमसूणि तत् । 
भूलग्नजानुगुल्लौ तौ िरिौ केणिदूणिरे ॥ १०८६ ॥ 

इणत णवषमसूणि (१५) 
एकोऽङ णघ्रिः कुणञ्चतोऽन्द्यस्तु भूसंलग्नोरुपात्ष्ट्िगकिः । 
णतयगक्प्रसाणरतो यत्र खण्डसूणि तदोच्यते ॥ १०८७ ॥ 
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इणत खण्डसूणि (१६) 
एकिः समोऽङ णघ्ररन्द्यशे्चत्कुणञ्चतीकृत्य पृितिः । 
जानुसंणिसमत्वेनोत्त्क्षप्तो ब्राह्मं तदुच्यते ॥ १०८८ ॥ 

इणत ब्राह्म् (१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

परावृत्तात (एका पायािा) अांगठा व शवेटिे बोट (द सऱ्याच्या) टािेशी सम असतात. 
हे परावृत्त होय (१३) 

 
जेव्हा दोन्ही पाय, टािा, पोटऱ्या व माांड्या जचमनीला लागलेले (१०८४) असे चतरके पसरलेले 

असतात तेव्हा ते समसूचि म्हटले जाते. 
हे समसूचि होय. (१४) 

 
ज्यात दोन्ही सूिीपाद वगेळे असे एकाि वळेी प ढे व मागे पसरलेले असतात ते तज्ज्ञाांनी चवषमसूचि 

स्थान म्हटले आहे. काहींनी ते दोन्ही पाय जचमनीला ग डघे व घोटे लागलेले (असाव ेअसे) साांचगतले आहे. 
(१०८५, १०८६) 

हे चवषमसूचि होय. (१५) 
 

ज्यात एक पाय क ां चित व द सरा जचमनीला माांडी व टाि लागलेला आचि चतरका पसरलेला असतो 
ते खांडसूचि म्हटले जाते. (१०८७) 

हे खांडसूचि होय. (१६) 
 

एक पाय सम (ठेवनू) व द सरा क ां चित करून मागच्या बाजूला ग डघ्याच्या साांध्याशी सम होईल 
असा वर उिललेला असता ते ब्राह्म (स्थान) म्हटले जाते. (१०८८) 

हे ब्राह्म होय. (१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सममेकं णविायाङ णघ्रमन्द्यशे्चत्कुणञ्चतो मनाक् । 
पुरिः प्रसाणरतत्स्तयगक्पदं स्यादै्वष्ट्िवं तदा ॥ १०८९ ॥ 

इणत वैष्ट्िव् (१८) 
अ्घे्रिः समस्य वामस्य जानुशीषगसमोऽपरिः । 
उद् िृतिः कुणञ्चताकारो यत्र शवै ंतदुच्युते ॥ १०९० ॥ 

इणत शैव् (१९) 
आकुणञ्चतिः पुरो वामिः पश्चादन्द्यस्तु जानुना । 
भुवं गतौ यदा पादौ [नृत्तरत्नावलीतील गारुडािे व कूमासनािे लिि असे–“एक क ां चित पाय प ढे तळव्याने जचमनीवर ठेवलेला 
व द सरा ग डघ्यावर मागच्या बाजूला ठेवलेला ज्यात असतो त्याला गारुड म्हिून जाितात.” 
‘ग डघ्यािा आतला भाग व घोटा याांनी एका पायाने मागच्या बाजूला जचमनीला स्पशय केलेला असतो व द सरा पाय प ढे क ां चित ग डघा 
असलेला असा योजला जातो तेव्हा ते कूमासन होय.’ (नृ. र. पृ. १६१)] गारुडं गणदतं तदा ॥ १०९१ ॥ 

इणत गारुड् (२०) 
दणक्षिश्चरिो जानुबाह्यगुल्लणमलत्त्क्षणतिः। 
वामिः समो भवेद्यत्र कूमासनमदो णवदुिः ॥ १०९२ ॥ 

इणत कूमासन् (२१) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
एक पाय सम योजून, द सरा थोडा क ां चित करून चतरके पाऊल असलेला असा प ढे पसरला ते 

वैष्ट्िव होय. (१०८९) 
हे वैष्ट्िव होय. (१८) 

 
ज्यात डाव्या सम पायाच्या ग डघ्याच्या टोकाशी समान असा द सरा पाय क ां चित आकारािा वर 

उिललेला असतो ते शवै म्हटले जाते. (१०९०) 
हे शवै होय. (१९) 

 
आक ां चित डावा (पाय) प ढे ठेवलेला व द सरा ग डघ्याने मागे (ठेवलेला) असे दोन्ही पाय जचमनीवर 

योजलेले असतात तेव्हा ते गारुड म्हटले आहे. (१०९१) 
हे गारुड होय. (२०) 

 
उजवा पाय ग डघ्यािा बाह्य भाग व घोटा जचमनीला लागलेला असा असून ज्यात डावा पाय सम 

असतो ते कूमासन म्हिनू जाितात. (१०९२) 
हे कूमासन होय. (२१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
यदोपणवश्य वामोरोिः पृिे न्द्यस्यणत दणक्षिा् । 
जङ घा ंतदा नागबन्द्िमभ्यिात्करिाग्रिीिः ॥ १०९३ ॥ 

इणत नागबन्द्ि् (२२) 
णवयुते संयुते वा िेज्जानुनी संत्स्थते णक्षतौ । 
वृषभासनमाख्यातं सौिवाणिणितं तदा ॥ १०९४ ॥ 

इणत वृषभासन् (२३) 
इणत त्रयोकवशणतदेशीस्थानाणन । 
णवस्ताणरताणञ्चताव्घ्री यत्रोरिः ककणिदुन्नत् । 
करावूरुकणटन्द्यस्तौ स्वस्थं स्थानं तदुच्यते ॥ १०९५ ॥ 

इणत स्वस्थ् (१) 
एकिः प्रसाणरतिः ककणिदन्द्योऽङ णघ्रस्त्वासनाणश्रतिः । 
णशरिः पार्श्वगगतं यत्र तन्द्मदालसणमष्ट्यते ॥ १०९६ ॥ 
मदे णवपणद णनवेदेऽप्यौत्सुक्ये णवरहे भवेत् । 

इणत मदालस् (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बसून जेव्हा डाव्या माांडीच्या पाठीमागे (नतयक) उजवी टाांग ठेवतो तेव्हा करिाग्रिी (शाङ गयदेवाने) 
ते नागबांध म्हटले आहे. (१०९३) 

हे नागबांध होय. (२२) 
 

जेव्हा दोन्ही ग डघे वगेळे असलेले सकवा ज ळलेले असे जचमनीवर ठेवले जातात तेव्हा ते 
सौष्वय क्त वृषभासन म्हिून म्हटले आहे. (१०९४) 

हे वृषभासन होय. (२३) 
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ही तेवीस देशीस्थाने होत. 
 
(बसण्यािी स्थानके)– 
 

ज्यात दोन्ही अांचित पाय पसरलेले असून छाती थोडी वर केलेली व हात माांडी व कमर याांवर 
ठेवलेले असतात ते स्वस्थ स्थान म्हटले आहे. (१०९५) 

हे स्वस्थ स्थान होय. (१) 
 

ज्यात एक पाय थोडा पसरलेला व द सरा आसनावर ठेवलेला असून मस्तक पाश्वयगत (म्हिजे 
बाजूला वळलेले) योजलेले असते ते मदालस मानले आहे. (१०९६) ते मद, सांकट, चनवेद आचि औत्स क्य 
व चवरह याांत योजाव.े 

हे मदालस होय. (२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हस्तौ णिबुकणवन्द्यस्तौ बाहुशीषगणश्रतं णशरिः ॥ १०९७ ॥ 
ईषिाष्ट्पे ि नयने यत्र क्रान्द्तमुदाहृत्। 
णनजगने णनगृहीते ि शोकग्लाने भवेणदद् ॥ १०९८ ॥ 

इणत क्रान्द्त् (३) 
ऊरू णवस्ताणरतौ बाहू पादौ णवस्ताणरताणञ्चतौ । 
यदा णनमीणलते नेते्र णवष्ट्कम्भं भणितं तदा ॥ १०९९ ॥ 
योगे ध्याने भवेदेतत्स्वभावेन यदासने [चवष्ट्कां भाच्या चवचनयोगात आनांदाश्रम आवृत्तीत ‘यदासने’ याऐवजी ‘भटासने’ असा 
शब्द घेतलेला आहे. (पृ. ७८२). त्यािा अथय ‘योद्ध्याच्या बसण्यात’ असा होईल. चवष्ट्ि धमोत्तरात (पृ. ५५) ‘सभ्यानाम पवेशने’ असे 
म्हटले आहे. त्यािा अथय ‘सभ्य लोकाांच्या बसण्यात’ असा होईल.] । 

इणत णवष्ट्कत्म्भत् (४) 
समे पाष्ट्िी [उत्कट स्थानाच्या लििात आनांदाश्रम आवृत्तीत बराि वेगळेपिा आहे. (प.ृ ७८२) ते लिि असे– 

‘समासनसमां स्पृष्टभतूलां  िरिौ समौ । 
यदा तदोत्कटां … … … ॥ ’ 
‘सम आसनाशी सम व जचमनीला स्पशय केलेले असे (स्थान) दोन्ही पाय सम असिारे जेव्हा असते तेव्हा ते उत्कट होय...’ 

पि या लििाांवरून अथय चनःसांचदग्धपिे कळत नाही. चवष्ट्ि धमोत्तरात (प.ृ ५५) त्यािे लिि असे चदले आहे– 
‘समौ पादौ समाधाय समां यद पचदश्यते ॥ 
अस्पृष्टभतूलां  िैव जे्ञयम त्कटकासनम् ।’ 
‘दोन्ही पाय सम ठेवनू जे सम म्हिून उपदेचशले आहे व जे जचमनीला स्पशय न केलेले आहे ते उत्कटकासन म्हिून जािावे.’ 
नाट्यशास्त्रातील लििावरून (बडोदा, भा. २, पृ. १७०) या स्थानात टािा चनतांबाला लावनू बसिे हे स्वरूप चदसून येते. हा 

आशय अड्यार आवृत्तीतील लििात आला आहे. उपचवष्ट-स्थानकाांत चवष्ट्ि धमोत्तरात ‘सम’ हे आिखी एक स्थान चदले आहे.] सह 
त्स्लग्भ्या ंभूतले िरिौ समौ ॥ ११०० ॥ 
यदा तदोत्कटं योगध्यानसंध्याजपाणदषु । 

इत्युत्कट् (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ज्यात दोन्ही हात हन वटीवर ठेवलेले, मस्तक खाांद्यावर ठेवलेले व डोळे थोडे अश्र य क्त असलेले 
असे असतात ते क्रान्त म्हटले आहे. एकान्तात, पकडले गेले असता व शोकाने येिाऱ्या म्लानतेत हे 
योजाव.े (१०९७, १०९८) 

हे क्रान्त होय. (३) 
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दोन्ही माांड्या चवस्तारलेल्या, दोन्ही हात व पाय अांचित व चवस्तारलेले आचि डोळे जेव्हा चमटलेले 
असतात तेव्हा ते चवष्ट्कम्भ म्हटले आहे. (१०९९) हे योग, ध्यान व स्वाभाचवकपिे बसिे याांत योजाव.े 

हे चवष्ट्कां चभत होय. (४) 
 

चनतांबाांबरोबर टािा सम (म्हिजे एकत्र ठेवलेल्या) असून दोन्ही पाय जचमनीवर सम ठेवलेले 
असतात (११००) तेव्हा ते उत्कट स्थान होय. ते योग, ध्यान, सांध्या, जप इत्यादींत (योजाव)े. 

हे उत्कट होय. (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हस्तौ स्त्रस्तौ णवमुक्तौ ि शरीरमलसं यदा ॥ ११०१ ॥ 
लोिने मन्द्थराकारिरे स्त्रस्तालसं तदा । 
हाणनग्लाणनमद्याणिमूछाभीणतषु तद्भवेत् ॥ ११०२ ॥ 

इणत स्त्रस्तालस् (६) 
जानुभ्या ंभूणमसंस्थाभ्या ंस्थानं जानुगतं मत् । 
होमे देवािगने दीनयािने मृगदशगने ॥ ११०३ ॥ 
कुसववत्रासने िेदं भवेत्कु्रद्धप्रसादने । 

इणत जानुगत् (७) 
उत्कटस्यवै जान्द्वेकं िरापृिमणिणित् ॥ ११०४ ॥ 
यतै्रतन्द्मुक्तजानु स्यान्द्माणननीना ंप्रसादने । 
हवने सज्जनाना ंि सान्द्त्वने सािुकतृगके ॥ ११०५ ॥ 

इणत मुक्तजानु (८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दोन्ही हात चवगचलत व सैल सोडलेले, शरीर आलस्यय क्त, (तसेि) डोळे जड स्वरूप धारि 
करिारे जेव्हा योजलेले असतात तेव्हा ते स्त्रस्तालस होय. ते हाचन, ग्लाचन, मद, व्याचध, मूच्छा आचि भीचत 
याांत योजाव.े (११०१, ११०२) 

हे स्त्रस्तालस होय. (६) 
 

दोन्ही ग डघे जचमनीवर ठेवनू (बसल्याने) जान गत स्थान मानले आहे. हे होम, देवपूजा, दीनपिे 
यािना करिे, मृगािे दशयन (११०३) आचि त च्छ प्राण्याांिे भय व रागावलेल्यास प्रसन्न करिे याांत योजाव.े 

हे जान गत होय. (७) 
 

ज्यात उत्कट स्थानातीलि एक ग डघा जचमनीवर ठेवलेला असतो (११०४) ते म क्तजान  होय. ते 
माचननी चियाांना प्रसन्न करिे, हवन व साध प रुषाांनी केलेले सज्जनाांिे साांत्वन याांत योजाव.े (११०५) 

हे म क्तजान  होय. (८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवमुक्त्त ंभूप्रपतनं हावक्रन्द्दाणदषु स्मृत् । 
इणत णवमुक्त्त् (९) 

इणत नवोपणवष्टस्थानकाणन । 
सप्तमुत्तानवक्तं्र ि स्त्रस्तमुक्त्तकरं सम् ॥ ११०६ ॥ 

इणत सम् (१) 
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आकुणञ्चतार्ङ्माणवद्धजान्द्वाकुणञ्चतमुच्यते । 
प्रयोगस्तस्य शीताताणभनये शार्तर्ङ्िोणदतिः ॥ ११०७ ॥ 

इत्याकुणञ्चत् (२) 
उपिाय भुजामेका ंयत्प्रसाणरतजानुक् । 
सुपंत प्रसाणरतं स्थानं सुखसुप्ते तणदष्ट्यते ॥ ११०८ ॥ 

इणत प्रसाणरत् (३) 
णववर्तततमिोवक्तं्र सुप्तं शस्त्रक्षताणदषु । 

इणत णववर्ततत् (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(अांग टाकून) जचमनीवर पडिे म्हिजे चवम क्त होय. ते हाव व रडिे इत्यादींत साांचगतले आहे. 
हे चवम क्त होय. (९) 

ही नऊ उपचवष्ट स्थानके होत. 
 
(झोपण्यािी स्थानके) 
 

हात चवगचलत व मोकळे सोडलेले आचि तोंड उतािे ठेवलेले असे झोपिे सम होय. (११०६) 
हे सम होय. (१) 

 
शरीर आक ां चित केलेले व ग डघे आचवद्ध असलेले (म्हिजे आखडून घेतलेले) (झोपिे) आक ां चित 

म्हटले आहे. त्यािा प्रयोग शाङ गयदेवाने थांडीने व्याकूळ होण्याच्या अचभनयात साांचगतला आहे. (११०७) 
हे आक ां चित होय. (२) 

 
एक हात उशीप्रमािे योजून ग डघे पसरलेले असे झोपिे प्रसाचरत स्थान होय. ते स खपूवयक 

झोपण्यात मानले आहे. (११०८) 
हे प्रसाचरत होय. (३) 

 
खाली तोंड करून झोपिे चववर्ततत होय. ते शस्त्राने जखमी होिे इत्यादींत (योजाव)े. 

हे चववर्ततत होय. (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
स्कन्द्िन्द्यस्तणशरिः सुप्तं कूपगराणिणितणक्षणत ॥ ११०९ ॥ 
युत्तदुद्वाणहतं प्रोक्त्त ंलीलयावत्स्थतौ प्रभोिः । 

इत्युद्वाणहत् (५) 
ईषत्प्रसृतजङ घं यत्सुप्तं स्त्रस्तकरद्वय् ॥ १११० ॥ 
तन्नतं स्थानकं खेदश्रमालस्याणदषु स्मृत् । 

इणत नत् (६) 
इणत षटसुप्तस्थानकाणन । 
इत्येकपञ्चाशत्स्थानप्रकरि् । 

वा्मनिःकायजा िेष्टा पुरुषाथोपयोणगनी ॥ ११११ ॥ 
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वृणत्तिः [वृचत्त म्हिजे वाचिक, मानचसक व शारीचरक व्यापाराांपासून चनमाि होिारे नाट्यातील वातावरि. नाट्य म्हिजे जीवनातील 
अवस्थाांिे अन करि होय. जीवनातील प्रत्येक कृतीिे चवचशष्ट स्वरूप वा चवचशष्ट वातावरि असते. म्हिूनि नाट य हे वृत्तीतून जन्म घेत 
असते. वृचत्तभेदाांम ळे नाटकाांिेही चभन्न प्रकार चनष्ट्पन्न होतात. 

वृत्तींिी उत्पचत्त नाट यशास्त्रात चवष्ट्िूिे मध -कैटभाशी जे य द्ध झाले त्यामधून साांचगतली आहे. या य द्धात योजलेली वािी 
भारती वृचत्त झाली. य द्धात त्याच्या पावलाांिा जो भार जचमनीवर पडला त्याम ळेही ही वृचत्त चनष्ट्पन्न झाली असेही साांचगतले आहे. 
य द्धातील उड्डािात्मक सामर्थययय क्त हालिालींनी सात्त्वती वृचत्त चनष्ट्पन्न झाली. चवचवध प्रकारच्या िन्िय द्धाांतील जोरदार हालिालींमधून 
आरभटी चनष्ट्पन्न झाली व लीलेने चवष्ट्िूांनी आपला स टलेला केशकलाप बाांधला त्यामधून रमिीय अशी कैचशकी वृचत्त चनष्ट्पन्न झाली. 

नांतर वृत्तींिा उगम वेदाांपासूनही साांचगतला आहे. 
डॉ. व्ही. राघवन् व डॉ. व्ही. एस्. अग्रवाल याांनी वृत्तींिी नावे लोकाांवरून व भौगोचलक प्रदेशाांवरून साांचगतली आहेत. 
भरतािी ती भारती, सात्त्वताांिी ती सात्त्वती, आरभटाांिी आरभटी व कैचशक सकवा क्रथकैचशक (चवदभािी प्रािीन राजधानी) 

याशी सांबद्ध ती कैचशकी असे डॉ. राघवन् याांनी म्हटले आहे. डॉ. अग्रवाल म्हितात–भारती भारत प्रदेशािी सकवा क रुिेत्रािी वृचत्त, 
सात्त्वती सात्त्वताांिी म्हिजे सौराष्ट्राच्या यादवाांिी, कैचशकी क्रथकैचशकािी अथात चवदभािी व आरभटी, आरभट प्रदेशािी. हा प्रदेश 
ससधूच्या पचिमेस व बल चिस्तानच्या दचििेस असून त्यात अर् चबटी (Arbiti) लोक राहतात. या प्रदेशात अरेचबयस ही नदी आहे. हा 
प्रािीन आरभट प्रदेश होय. 

(पाहा–(ⅰ) “The Vŗttis”–by Dr. V. Raghavan; Journal of Oriental Research, Madras, Vol. VI, PP. 346–370 
and Vol. VII, PP. 33–52; 

ii) हषयिचरत–एक साांस्कृचतक अध्ययन; डॉ. व्ही. एस्. अग्रवाल, (पृ. ३३–३४) 
भारतीवृत्तीिे प्रकार – 
१) आम ख– (प्रस्तावना)–यात सूत्रधारािे नटी, चवदूषक वा पाचरपाश्वयक याांच्याबरोबरिे चवषयान रूप सांभाषि असते. 
आम खािी पाि अांगे– 
अ) उद्धात्यक– यात सूत्रधार सांभाषिाच्या ओघात श्लेषय क्त वाक्य बोलतो व त्यािा द सरा अथय घेऊन पात्र प्रवशे करते. 
आ) अवलचगत– यात ज्या गोष्टीपासून कथाभागािी स रुवात करायिी त्यासारखी गोष्ट सूत्रधार आपल्या भाषिाांत आितो व 

चनघून जातो आचि त्याप्रमािे पात्र प्रवशे करते. 
इ) कथोद घात– यात सूत्रधार भाषिाच्या ओघात असे वाक्य योजतो की ते वाक्य सकवा त्या वाक्यािा अथय घेऊन पात्र प्रवेश 

करते. 
ई) प्रवतयक– कथानकातील आरांभाच्या प्रवेशातील काळ, वेळ सूत्रधार वर्तितो व त्या वियनान सार पात्र प्रवेश करते. 
उ) प्रयोगाचतशय– यात सूत्रधार बोलत असता, स रू व्हावयाच्या म ख्य प्रवशेातील बोलिाऱ्या पात्रािा शब्द पडद्यामागून 

कानाांवर पडल्याने सूत्रधाराच्या बोलण्यात अडथळा येतो व सूत्रधार तो शब्द कोिािा इत्यादी पे्रिकाांस साांगून म ख्य प्रवेशािी सूिना 
देतो. 

२) प्रहसन व 
३) वीथी या रूपक प्रकाराांत शब्दचनष् स्वरूप म ख्य असते. वीथीत वेगवगेळया तेरा प्रकारच्या भाषि पद्धती गोवल्या जात. 

पात्राांच्या सांभाषिातून िमत्कृचत उत्पन्न होई. वीथीत चवचवध रस असत व उत्तम, मध्यम व कचनष् पाते्र असत. 
प्रहसनात नीि म्हिजे कचनष् पात्राांिे चवनोदी व उपरोधपूिय सांभाषि असते. ढोंगी उच्चविीय वा पदस्थ याांिी त्यात टर 

उडवलेली असते. 
४) प्ररोिना– पूवयरांगात मांगल होिे, अभ्य दय, अश भनाश इत्यादींसाठी करायिी प्राथयना म्हिजे प्ररोिना होय. 
सात्त्वती वृत्तीिे प्रकार– 
१) उत्थापक– य द्धात लढाईसाठी आव्हान देिे. 
२) पचरवतयक– आरांभलेले य द्ध सकवा इतर कायय मध्येि सोडून आवश्यकतेम ळे द सऱ्या कामाला आरांभ करिे. 
३) सांलापक– आव्हान चदले असता सकवा नसता अपमानास्पद बोलिे. 
४) सांघात्यक– आपल्या नचशबाम ळे सकवा दोषाम ळे आपल्या पिात रू्फट पडिे. 
आरभटी वतृ्तीिे प्रकार– 
१) सांचिप्तक– यात स योग्य चशल्पसामग्री, प स्त, आकषयक वषे इत्यादींिा उपयोग करून कथाभाग सांिेपाने योजलेला 

असतो. 
२) अवपात– यात भय व आनांद, सांकट, गोंधळ गडबड इत्यादी असून पात्राांिा प्रवेश व चनष्ट्क्राम घाईघाईत दाखवलेला 

असतो. 
३) वस्तूत्थापन– यात अनेक रसाांिे चमश्रि असते. भयभीतपिा असतो सकवा नसतो. 
४) सांरे्फट– यात लहान-मोठी य दे्ध, शस्त्रप्रहार, िन्िय दे्ध, कपटे इत्यादी असून उत्तजेनापूिय वातावरि असते. 
कैचशकी वृत्तीिे प्रकार– 
१) नमय– यात वीररसचवरचहत, शृांगार रसान कूल हास्यप्रि र भाषि असते. 
यािे तीन भेद प ढीलप्रमािे– 
अ) पचरचित्तािेपक– (स धाकरपाठ परचित्तािेपक) 
नाट्यशास्त्रात ‘आत्मोपिेपकृत’ असा शब्द आहे. आत्मोपिेप म्हिजे ‘स्वतःिा (वैचशष्ट्ट्यपूिय) चनदेश’. 
आ) परोपालम्भक– द सऱ्यािा उपालांभ (म्हिजे त्याला टोिून बोलिे). 
इ) रोषेष्ट्यासूिक– रोष व ईष्ट्या स िविारे बोलिे. 
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२) नमयस्र्फ ञ्ज– याांत नायकनाचयका शृांगाररसान कूव असा उज्जवल वेष धारि करून पचहल्या मीलनासाठी उत्स क असतात; 
पि कोिी पाहील का, आपला अपमान होईल का असे भय असते. 

३) नमयस्र्फोट– शृांगाररसाला अन कूल असे प ष्ट्कळ भाव यात असतात. 
४) नमयगभय– यात नायक आवश्यकतेम ळे आपले स्वरूप ग प्त ठेवनू िात याने िोरून व्यवहार करतो. 
िारी वृत्तींच्या पोटभेदाांिा नामचनदेशि र्फक्त शाङ गयदेवाने केला आहे कारि त्याांिा उपयोग नाटकाांति करावयािा असतो. 

त्या सवांिी येथे थोडक्यात कल्पना म ख्यतः नाट्यशास्त्राच्या आधाराने चदली आहे.] सा भारती साववत्यारभट्यथ कैणशकी 
। 
ितुर्तविेणत णवजे्ञया तासामुत्पणत्तरुच्यते ॥ १११२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
खाांद्यावर डोके ठेवलेले व कोपर जचमनीवर ठेवलेला असे झोपिे (११०९) उिाचहत होय. ते 

धन्याच्या लीलेने पह डण्यात (योजाव)े. 
हे उिाचहत होय. (५) 

 
दोन्ही हात सैल सोडलेले व टाांगा थोड्या पसरलेल्या असे झोपिे (१११०) नत स्थानक होय. ते 

थकून जािे, श्रम, आळस, इत्यादींत साांचगतले आहे. 
हे नत होय. (६) 

ही सहा स प्तस्थानके होत. 
एकावन्न स्थानाांिे प्रकरि समाप्त. 

 
वािी, मन व शरीर याांपासून उत्पन्न होिारी, प रुषाथाला (म्हिजे प रुषाच्या जीवनातील धमय, अथय 

व काम या उचद्दष्टाांना) उपयोगी अशी चक्रया (११११) म्हिजे वृचत्त होय. ती भारती, सात्त्वती, आरभटी व 
कैचशकी अशी िार प्रकारिी जािावी. त्याांिी उत्पचत्त साांगतो. (१११२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता उदे्दशात णदलेल्या क्रमानुसार वृत्तींिी लक्षिे देण्यासाठी त्यािें सामान्द्य लक्षि सागंत 
आहे. वािा, मन व शरीर यापंासून उत्पन्न होते म्हिून ती ‘वा्मनिःकायजा’ म्हटली आहे. यातील 
‘पुरुषाथग’ या शब्दाने िमग, अथग व काम हे घ्यायिे, मोक्ष (हा पुरुषाथग) घ्यायिा नाही. त्याच्यासाठी यािंा 
उपयोग नाही. त्या िमग इत्यादींत णहिा उपयोग असतो म्हिून ‘पुरुषाथोपयोणगनी’ असे म्हटले आहे. िेष्टा 
म्हिजे ्यापार. ती वृणत्त भारती इत्यादी भेदामुंळे िार प्रकारिी होय असे जािावे असा संबंि घ्यायिा. 
त्यािंी ऋग्वेदाणद वेदापंासून उत्पत्ती दाखवीत आहे. (११११–१११३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ऋग्वेदाद्भारती जाता यजुवेदात्त ुसाववती । 
अथवगिादारभटी सामवेदात्त ुकैणशकी ॥ १११३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ऋग्वदेापासून भारती, यज वेदापासून सात्त्वती, अथवयवदेापासून आरभटी व सामवदेापासून कैचशकी 

उत्पन्न झाली. (१११३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वृणत्तिः संस्कृतवाक्यकैप्रिाना भरतैनृगणभिः । 
प्रयुज्यमाना वाग्वृणत्तिः प्रािान्द्याद्भारती मता ॥ १११४ ॥ 
सववप्रकाशकं यत्स्यात्तदु्यक्तं सववमुच्यते । 
मनस्तत्प्रभवा हषगशौयगत्यागास्तु साववतािः ॥ १११५ ॥ 
तत्प्रिाना साववती स्याद्वीररौद्राद् भुतोत्कटा । 
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हीना शृर्ङ्ारणनवेदकरुिैरुद्धताश्रयात् ॥ १११६ ॥ 
आरादुत्साणहनो ये स्युभगटास्तत्कायसंभवा । 
भवेदारभटी वृत्ती रौद्रादावुद्धते रसे ॥ १११७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
सांस्कृत वाक्येि म ख्य असलेली, प रुष नटवगाकडून प्राधान्याने प्रय क्त केली जािारी शब्दमयी 
(वाङ्मयीन) वृचत्त भारती मानली आहे. (१११४) सत्त्वप्रकाशक जे असते त्याने य क्त सत्त्व म्हिजे मन 
म्हटले आहे. त्या (मनापासून) उत्पन्न होिारे हषय, शौयय व त्याग हे सात्त्वत (म्हिजे सत्त्वापासून उत्पन्न 
होिारे भाव होत). (१११५) ते म ख्य असिारी सात्त्वती होय. ती वीर, रौद्र व अद भ त या रसाांनी सांपन्न आचि 
उद्धताच्या आश्रयाम ळे शृांगार, चनवेद व करुि याांनी चवरचहत असते. (१११६) आरात् म्हिजे सािात 
उत्साहय क्त असे जे भट म्हिजे योदे्ध त्याांच्या शरीरापासून उत्पन्न होिारी ती आरभटी वृचत्त होय. ती रौद्र 
इत्यादी उद्धत रसाांत (योचजली जाते). (१११७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. त्यातंील भारती वृत्तीिे लक्षि देत आहे– 
संस्कृत वाक्य (म्हिजे भाषा) णजच्यात मुख्य आहे अशी. णहच्यात एका वाग््यापारािे (म्हिजे 

बोलिे या णक्रयेिे) मुख्यत्व असते. मन व शरीर याचं्या ्यापारािें गौित्व असते असा अथग. म्हिूनि ही 
वाग्वृणत्त म्हटली आहे. भरत पुरुषानंी मुख्यत्व े प्रयुक्त केली जािारी असे सागंण्याने भारती शब्दािी 
्युत्पणत्त णदली आहे. नाटकातील अथािा अणभनय करिारे सूत्रिार इत्यादी (नट) भरत म्हिून म्हटले 
जातात. (१११४) 
 

क. साववतीिे ्युत्पत्तीसह लक्षि देत आहे.– 
णहच्यात मनो्यापारािे मुख्यत्व दाखणवले आहे. (१११५,१११६) 

 
क. आता आरभटीिे लक्षि ्युत्पत्तीसह देत आहे– 
‘तत्कायसंभवा’ म्हिजे त्या योद्ध्याचं्या शरीरापासून उत्पन्न होिारी. यावरून आरभटीवृत्तीत 

शरीर्यापारािे मुख्यत्व दाखणवले आहे. (१११७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मायेन्द्द्रजालबहुला णित्रयुद्धप्रवर्तिनी । 
वागर्ङ्ाणभनयाना ंया सौकुमायेि णनर्तमता ॥ १११८ ॥ 
उल्लसद्गीतनृत्ताढ या शृर्ङ्ाररसणनभगरा । 
णनिःशङ्किः कैणशकीं ब्रूते ता ंसौन्द्दयैकजीणवता् ॥ १११९ ॥ 
सौन्द्दयगसौकुमायाभ्या ंरौद्रादावप्यसौ भवेत् । 
आमुखं ि प्रहसनं तथा वीथी प्ररोिना ॥ ११२० ॥ 
अशंािः स्युणरणत ित्वारो ये भारत्या मुनेमगतािः । 
उद्घात्यकावलणगते कथोद्घातिः प्रवतगक् ॥ ११२१ ॥ 
प्रयोगाणतशयशे्चणत भेदािः पञ्चामुखस्य ये । 
उत्थापकाणमिो भेदिः साववत्यािः पणरवतगकिः ॥ ११२२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ती माया व इांद्रजाल प ष्ट्कळ असलेली आचि चवचवध तऱ्हेिे य द्ध प्रकषाने वृसद्धगत करिारी अशी असते. 
वािी व अांगाचभनय याांच्या नाज कपिाने चनर्तमलेली (१११८) शोचभवांत असे गीत व नृत्त याांनी सांपन्न, 
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शृांगाररसाने भरलेली अशी जी सौन्दयय हेि एकमात्र जीवन असलेली वृचत्त चतला चनःशांक (शाङ यगदेव) 
कैचशकी म्हितो. (१११९) 
 

सौन्दयय व स क मारता याांम ळे ही रौद्र इत्यादींमध्येही योजावी. 
 

भारती वृत्तीिे जे िार भाग आम ख, प्रहसन, तसेि वीथी आचि प्ररोिना हे भरतम नीने मानलेले 
आहेत, उद्घात्यक, अवलचगत, कथोद्घात, प्रवतयक आचि प्रयोगाचतशय हे जे आम खािे पाि भेद, 
सात्त्वतीिे उत्थापक नावािा, पचरवतयक, सांलाप व िवथा सांघात्यक (हे जे िार भेद), सांचिप्तक, अवपात, 
वस्तूत्थापन तसेि सांरे्फट हे जे आरभटीिे िार भेद, कैचशकीत नमय, नमयस्र्फ ञ्ज, तसेि नमयस्र्फोट व नमयगभय हे 
जे िार भेद, पचरचित्तािेपक, परोपालांभक तसेि रोषेष्ट्यासूिक हे जे नमयभेदािे तीन प्रकार ते हे (सवय) 
नाटकाांत चदसून येतात. (ग्रांथ) चवस्ताराच्या भयाने मन य क्त असिाऱ्या चनःशांकाने उदाहरिे व लििे 
देऊन त्याांिा चवस्तार केलेला नाही. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आता कैणशकीिे लक्षि सागंत आहे– 
कैणशकीत वािी, मन व शरीर याचं्या ्यापारािें समान मुख्यत्व साणंगतले आहे. येथे कैणशकी हा 

रूढ शब्द जािावा. ककवा केशािंा समूह कैणशक होय. कैणशकाप्रमािे (म्हिजे केसाचं्या समूहाप्रमािे) मृदु 
असल्याने व लुलानंी सौन्द्दयगयुक्त असल्याने कैणशकी शब्दािी ्युत्पणत्त जािावी. (१११८, १११९) 
 

क. आता भारती इत्यादी वृत्तींिे अवातंर भेद सांगत आहे. त्यािंी लक्षिे न देण्यातील कारि 
म्हिजे हे वृत्तींिे भेद नाटकातं णदसून येतात म्हिून अकारि णवस्ताराच्या भीतीने णनिःशंकाने उदाहरिे व 
लक्षिे देऊन त्यािंा णवस्तार केलेला नाही. ते नाटकातं णदसून येत असल्याने नृत्तातं त्यािंा लार उपयोग 
नाही असा अणभप्राय. मग नृत्तप्रकरिात वृत्ती का साणंगतल्या असे म्हटल्यास सागंत आहे–जरी वृत्तीणशवाय 
का्य इत्यादींिे स्वरूप णनष्ट्पन्न होत नसले तरी (स्वरूप) णनष्ट्पन्न झालेल्या नृत्त इत्यादींत अणिक शोभा 
उत्पन्न करिे या कारिाने वृत्तींिाही उपयोग असतो; म्हिून येथे नृत्तप्रकरिात त्यािंी योजना करावी असा 
अणभप्राय (जािावा). (११२० ते ११२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

संलापकश्चतुथगस्तु यिः संघात्यकसंज्ञकिः । 
संणक्षप्तकं िावपातिः स्याद्वस्तूत्थापनं तथा ॥ ११२३ ॥ 
संलेटश्चारभट्या ंयणदणत भेदितुष्टय् । 
कैणशक्या ंयन्द्मतं नमग नमगस्लुञ्जस्तथापरिः ॥ ११२४ ॥ 
नमगस्लोटो नमगगभगशे्चणत भेदितुष्टय् । 
पणरणित्ताके्षपकं ि परोपालम्भकं तथा ॥ ११२५ ॥ 
रोषेष्ट्यासूिकं िेणत नमगभेदास्त्रयश्च ये । 
सोदाहरिलक्ष्मािस्तेऽमी नाटकगोिरािः ॥ ११२६ ॥ 
णवस्तरत्रस्तणित्तने णनिःशङे्कन न तेणनरे । 
का्य ंगीतं तथा नृत्त ंवृणत्तहीनं न शोभते ॥ ११२७ ॥ 
अतोवृत्तीर्तवजानीयादेता भरतभाणषतािः । 

इणत वृणत्तलक्षि् । 
युदे्ध परात्मशस्त्रािा ंक्रमाद्रक्षिपातने ॥ ११२८ ॥ 
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णविातुमुणिता गात्रवतगना न्द्याय उच्यते । 
भारतिः साववतो वाषगगण्यिः कैणशकसंज्ञकिः ॥ ११२९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
काव्य, गीत तसेि नृत्त वृत्तीचशवाय शोभत नाही. म्हिनू भरताने साांचगतलेल्या या वृत्ती जािनू 

घ्याव्या. (११२० ते ११२७, ११२८–) 
वृत्तींिे लिि समाप्त. 

 
य द्धात क्रमाने शत्रूच्या शस्त्रापासून रिि व स्वतःच्या शस्त्रािा (११२८) प्रहार करण्यासाठी योग्य 

असा अवयवाांिा व्यापार न्याय म्हटला जातो. भारत, सात्त्वत, वाषयगण्य व कैचशक नावािा (११२९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता वृत्तींशी णनगणडत असिाऱ्या न्द्यायािें प्रणविारासंह लक्षि देण्यासाठी न्द्यायािे सामान्द्य 
लक्षि प्रथम सागंत आहे. ‘परात्मशस्त्रािा ं क्रमद्रक्षिपातने’ यािा अथग असा–परशस्त्रािें रक्षि म्हिजे 
शतू्रिे प्रहार स्वतिःच्या शरीरावर न पडतील अशा रीतीने ललक इत्यादीने (म्हिजे ढाल इत्यादीने) 
स्वतिःच्या शरीरािे रक्षि करिे. आत्मशस्त्रािें पातन म्हिजे ढाल इत्यादींनी शतू्र स्वतिःिे णनवारि करीत 
असता ते िुकवून स्वतिःच्या हस्तकौशल्याने शतू्रच्या शरीरावर आपल्या शस्त्राने प्रहार करिे. ते करण्याला 
योग्य म्हिजे नाट्याला योग्य अशी गात्रवतगना (म्हिजे अवयवाचं्या हालिाली) न्द्याय म्हटला आहे असा 
संबंि घ्यायिा. (क्रमाने म्हिजे रक्षि हे परशस्त्राबरोबर व पातन हे आत्मशस्त्राबरोबर जोडून घ्यायिे.) ते 
िार न्द्याय क्रमाने िार वृत्तींत योजावे. म्हिजे भारत, भारती वृत्तीत; साववत, साववतीत; वाषगगण्य, 
आरभटीत आणि कैणशक, कैणशकीत. (११२८–११३०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भेदास्तस्येणत ित्वारिः क्रमाद् वृणत्तितुष्टये । 
तेषा ंलक्षिणसद्ध्यथं प्रणविारान् बु्रवेऽिुना ॥ ११३० ॥ 
यािः प्रकृष्टा णवणित्राश्च गतयस्ते पणरक्रमािः । 
त एव प्रणविारािः स्युिः शस्त्रमोक्षिगोिरािः ॥ ११३१ ॥ 
ललकं वामहस्तेन खड् गं दणक्षिपाणिना । 
गृहीत्वापसृतौ कृत्वा करावाणक्षप्य तौ ततिः ॥ ११३२ ॥ 
ललकभ्रामिं कृत्वा पार्श्वगयोरुभयोरथ । 
पणरतिः णशरसिः शसं्त्र भ्रामणयत्वा तु खड् णगन् ॥ ११३३ ॥ 
करं णशरिःकपोलान्द्तरुदे्वष्ट्ट्य मणिबन्द्ितिः । 
ललकस्याप्युपणशरिः पणरभ्रमिमािरेत् ॥ ११३४ ॥ 
णवणिरेष सकृत्कट्या ंशस्त्रपातश्च भारते । 
साववतेऽप्येवमेव स्याच्छस्त्रभ्रात्न्द्तस्तु पृितिः ॥ ११३५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
असे त्यािे िार भेद क्रमाने िार वृत्तींत (योजायिे असतात). त्याांिे लिि चसद्ध होण्यासाठी त्याांिे प्रचविार 
आता साांगतो. (११३०) 

ज्या प्रकृष्ट व चवचित्रगती ते पचरक्रम होत. तेि शस्त्र सोडण्यात चदसून येिारे प्रचविार होत. 
(११३१) 
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डाव्या हातात ढाल व उजव्या हातात तलवार धरून दोन्ही हात पसरून मग ते जवळ आिनू 
(११३२) नांतर दोन्ही बाजूला ढाल चर्फरवावी. मग डोक्याच्या भोवती शस्त्र गोल चर्फरवनू, तलवार धारि 
करिारा हात मस्तक (वा) गाल याांच्याजवळ मनगटापासून उिेचष्टत करून, ढालही मस्तकाजवळ गोल 
चर्फरवावी. (११३३, ११३४). ही योजना एकवार करून भारतन्यायात कमरेवर शस्त्रप्रहार (करावा). 
सात्त्वतातही अशाि प्रकाराने पि शस्त्र पाठीमागच्या बाजूला चर्फरवाव.े (११३५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. प्रणविारािें सामान्द्य स्वरूप सागंत आहे. 
स्वतिःच्या शरीरािे रक्षि करावयािे असले तरीही प्रणविार शस्त्रप्रहारपरि होत. (११३१) 
प्रणविारासंह भारत इत्यादींिे वेगवेगळे स्वरूप सागंत आहे. (११३२–११३८) नतगनात न्द्यायािंा 

उपयोग सागंत आहे. 
वास्तव प्रहार न होईल अशा रीतीने प्रहार करावा. (११३९–११४१) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कतग्यिः शस्त्रपातस्तु पादयोणरह तणद्वदा । 
प्रणविारिः साववतवद्वाषगगण्ये णविीयते ॥ ११३६ ॥ 
पृितिः ललकस्याणप भ्रमिं स्याणदहाणिक् । 
स्कन्द्िे वक्षणस वा शस्त्रहस्तस्योदे्वष्टनं तथा ॥ ११३७ ॥ 
प्रहारपातनं िात्र वक्षस्थलगतं मत् । 
कैणशके स्याद्भारतवच्छस्त्रपातस्तु मूिगणन ॥ ११३८ ॥ 
शत्क्त्तकुन्द्ताणदशस्त्राणि िनुवगज्राणदकान्द्यणप । 
न्द्यायेष्ट्वेषु प्रयुञ्जीत सौिवेन समत्न्द्वतिः ॥ ११३९ ॥ 
प्रणविारा न शोभन्द्ते सौिवेन णवना कृतािः । 
संज्ञामाते्रि कतग्यिः प्रहारो न तु वास्तविः ॥ ११४० ॥ 
मायेन्द्द्रजालैरथवा प्रहारणमव दशगयेत् । 
एते न्द्यायािः प्रयोक्त्त्याश्चारीणभिः शस्त्रमोक्षिे ॥ ११४१ ॥ 

इणत न्द्यायलक्षि् । 
--------------------------------------------------------------------------------- 
तो (म्हिजे न्याय) जाििाऱ्याने यात शस्त्रप्रहार पायाांवर करावा. वाषयगण्यात सात्त्वताप्रमािेि प्रचविार 
योजला जातो. (११३६) यात अचधक म्हिजे ढालही पाठीमागच्या बाजूला चर्फरचवली जाते. तसेि शस्त्रय क्त 
हातािे उिेष्टन खाांद्यावर सकवा छातीवर केले जाते. (११३७) यात शस्त्रािा प्रहार छातीवर मानला आहे. 
भारताप्रमािेि कैचशकात योजना असते. पि शस्त्रप्रहार डोक्यावर (करायिा असतो). (११३८) 

सौष्वाने य क्त असिाऱ्या (नतयकाने) या न्यायात शस्क्त, क ां त (म्हिजे भाला) इत्यादी शसे्त्र, तसेि 
धन ष्ट्य, व वज्र इत्यादीही (शसे्त्र) योजावी. (११३९) 
 

सौष्वाचशवाय केलेले प्रचविार शोभत नाहीत. प्रहार हा केवळ सांजे्ञने (म्हिजे अचभनयाने) करावा 
प्रत्यि (प्रहार) करू नये. (११४०) सकवा माया व इांद्रजाल याांनी प्रहार केल्याप्रमािे दाखवाव.े हे न्याय 
िारींनी शस्त्रप्रहाराांत योजाव.े (११४१) 

न्यायलिि समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

िारीियणवशेषिः प्रा्मण्डल् प्रणतपाणदत् । 
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तदे्भदानिुना िीमान्द्वत्क्त्त श्रीकरिाग्रिीिः ॥ ११४२ ॥ 
भ्रमरास्कत्न्द्दतावतगशकटास्याणन िाणित् । 
समोत्सणरतमध्यिगमेडकाक्रीणडतं ततिः ॥ ११४३ ॥ 
णपष्टकुटं्ट िाषगतं भौमानीणत दशावदन् । 
अणतक्रान्द्तं दण्डपादं क्रान्द्तं लणलतसंिर् ॥ ११४४ ॥ 
सूिीणवदं्ध वामणवदं्ध णवणितं्र णवहृतं ततिः 
अलातं लणलतं िेणत ्योमजाणन दशाबु्रवन् ॥ ११४५ ॥ 
भौमाकाणशकिारीिा ंप्रािुयान्द्मण्डलान्द्यणप । 
भौमान्द्याकाणशकानीणत ्यपदेशं प्रपेणदरे ॥ ११४६ ॥ 
एतेषा ंणवणनयोगश्च णवजे्ञयिः शस्त्रमोक्षिे । 
नभोभवाना ंप्रािान्द्य ंबोध्य ंयुद्धपणरक्रमे ॥ ११४७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
िारींिा चवचशष्ट सम दाय पूवी मांडल म्हिून प्रचतपाचदला आहे. त्यािे प्रकार ब चद्धमान करिाग्रिी 

(शाङ यगदेव) आता साांगत आहे. (११४२) 
 

भ्रमर, आस्कां चदत, आवतय, शकटास्य, अचड्डत, समोत्सचरत, अध्यधय, एडकाक्रीचडत, नांतर (११४३) 
चपष्टक ट्, आचि िाषगत ही दहा भौम मांडले म्हिून साांचगतली आहेत. 
 

अचतक्राांत, दांडपाद, क्राांत, लचलतसांिर, (११४४) सूिीचवद्ध, वामचवद्ध, चवचित्र, चवहृत, नांतर 
अलात आचि लचलत ही दहा व्योमज (म्हिजे आकाचशक) म्हिून साांचगतली आहेत. (११४५) भौम व 
आकाचशक िारींच्या प्राि याने मांडलाांनाही (अन क्रमे) भौम व आकाचशक अशी नाव े प्राप्त झाली आहेत. 
(११४६) याांिा चवचनयोग शसे्त्र रे्फकण्यात जािावा. आकाचशक (मांडलाांिे) प्राधान्य य द्धातील पचरक्रमात 
(म्हिजे सांिारात) जािाव.े (११४७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. उदे्दशक्रमानुसार मंडलािें लक्षि देऊ पाहिारा गं्रथकार, पूवी िारींिे लक्षि देत असता 
प्रसगंाने जे सामान्द्यलक्षि साणंगतले होते त्यािे स्मरि करून देत आहे; (एक पायाने णनष्ट्पन्न होिारी िारी, 
दोन्द्ही पायानंी करि, तीन करिानंी खंड व) तीन ककवा िार खंडानंी मंडल हे जे पूवी साणंगतले होते 
(िो. ९००,९०१) (त्यािे स्मरि देत आहे). (११४२) त्यािे भेद सागंत आहे – 

ितुरश्र व त्र्यश्र असे तालप्रमाि असिाऱ्या अगंहारात जशी करिािंी कमी वा अणिक संख्या 
(योणजली जाते) तशीि ितुरश्र व त्र्यश्र प्रमाि असिाऱ्या मंडलात िारींिी संख्या कमी वा अणिक 
योजल्याने मंडलािे स्वरूप णबघडत नाही. तेथे म्हिजे अगंहारातं जशी रेिकानंी पूर्तत केली जाते तशीि 
येथेही म्हिजे मंडलात पादरेिकानंी िारींिी संख्या पूिग केल्याने ितुरश्र व त्र्यश्र स्वरूप संभवते, म्हिून 
दोष उत्पन्न होत नाही असा अणभप्राय जािावा. (११४३–११४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

िारीनाम्नात्र िरिं वक्ष्ये िारीणववक्षया । 
िारीिा ंन्द्यनूताणिक्य ंन दूषयणत मण्डल् ॥ ११४८ ॥ 
दणक्षिो जणनतो वामिः स्यत्न्द्दतो दणक्षििः पुन । 
शकटास्यस्तथा वामिः पादोऽवस्यत्न्द्दतोऽथवा ॥ ११४९ ॥ 
दणक्षिो भ्रमरो वामिः स्यत्न्द्दतोऽङ णघ्ररथेतरिः । 
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शकटास्यश्चाषगणतवामोऽन्द्यो भ्रमरो भवेत् ॥ ११५० ॥ 
[‘वामान्ते’ असा पाठ अड्यार (भा. ४, पृ. ३४९) व आनांदाश्रम (पृ. ७८८) या दोन्ही आवृत्तींत चमळतो. स धाकरटीकेत ‘अन्ते वामः 
स्पस्न्दति भवचत’ असे म्हटले आहे. ‘स्यस्न्दत’ या ऐवजी ‘स्पस्न्दत’ हे नाव त्यात आहे. शवेटी डावा पाय स्यस्न्दता िारीने य क्त असतो हे 
नाट्यशास्त्रावरूनही कळून येते. ‘वामान्ते’ या पाठाने असा अथयबोध होत नाही. तो पाठ ‘वामोऽन्ते’ असा असिे उचित वाटते.] 
वामान्द्ते स्यत्न्द्दतो यत्र तदूिे भ्रमरं बुिैिः । 

इणत भ्रमर् (१) 
दणक्षिो भ्रमरो वामोऽणितोऽथ भ्रमरिः स िेत् ॥ ११५१ ॥ 
दणक्षििः शकटास्यत्वं गत्वोरूद् वृत्तता ंगतिः । 
वामो वाध्यर्तिकीभूय भ्रमरो दणक्षििः पुनिः ॥ ११५२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
िारी साांगण्याच्या इच्छेने येथे िारीच्या नावाने पाय साांगत आहे. िारींिी कमी अथवा अचधक सांख्या मांडल 
– (स्वरूप) चबघडवीत नाही. (११४८) 
 
(भौम मांडले) – 
 

उजवा पाय जचनत, डावा स्यस्न्दत, (मग) प न्हा उजवा शकटास्य, तसेि डावा पाय अवस्यस्न्दत, 
अथवा (११४९) उजवा भ्रमर, डावा स्यस्न्दत, मग द सरा (म्हिजे उजवा) पाय शकटास्य, डावा िाषगचत, 
द सरा (म्हिजे उजवा) भ्रमर (आचि) ज्यात शवेटी डावा स्यस्न्दत असतो ते चवद्धानाांनी भ्रमर (मांडल) 
म्हटले आहे. (११५०, ११५१–) 

हे भ्रमर होय (१) 
 

उजवा भ्रमर, डावा अचड्डत, मग तो भ्रमर केल्यावर (११५१) उजवा शकटास्य करून ऊरूद वृत्त 
केला जातो (व) डावा अध्यर्तधक होऊन भ्रमर (योजला जातो); मग उजवा (११५२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्यत्न्द्दतिः शकटास्यस्तु वामस्तेनैव भूतल् । 
स्लुटमास्लोणटतं िीरैस्तदास्कत्न्द्दतणमष्ट्यते ॥ ११५३ ॥ 

इत्यास्कत्न्द्दत् (२) 
दणक्षिो जणनतो वामिः त्स्थतावतगस्ततिः पर् । 
शकटास्यो भवेत्पश्चादेडकाक्रीणडताह्वयिः ॥ ११५४ ॥ 
ऊरूद् वृत्तोऽणितश्चारीं जणनतामाणश्रतस्ततिः । 
समोत्सणरतमत्तणल्लिः क्रमादङ णघ्रस्तु दणक्षििः ॥ ११५५ ॥ 
शकटास्यिः क्रमादूरूद् वृत्तश्च स्यादथेतरिः । 
पादश्चाषगणतर्तद्विः स्याद्दणक्षििः स्यत्न्द्दतस्ततिः ॥ ११५६ ॥ 
वामाङ णघ्रिः शकटास्यिः स्यादन्द्योऽङ णघ्रभ्रगमरस्ततिः । 
वामश्चाषगणतयगत्र तदावतगमवाणदषुिः ॥ ११५७ ॥ 

इत्यावतग् (३) 
जणनतिः सप्तपूवोक्त्तत्त्स्थतावताणदभेदभाक् । 
क्रमेि शकटास्यश्च दणक्षििः स्यत्न्द्दतोऽपरिः ॥ ११५८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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स्यस्न्दत आचि डावा शकटास्य (योजून) त्यानेि जचमनीवर स्र्फ टपिे (म्हिजे स्पष्टपिे) आघात केला 
असता (म्हिजे तो पाय जचमनीवर आपटला असता) चविानाांनी ते आस्कस्न्दत मानले आहे. (११५३) 

हे आस्कस्न्दत होय. (२) 
 

उजवा जचनत, डावा स्स्थतावतय व नांतर शकटास्य होतो; मग क्रमाने एडकाक्रीचडत, (११५४) 
ऊरूद वृत्त, अचड्डत (होऊन) जचनता िारीिा आश्रय करतो व मग समोत्सचरतमत्तचल्ल होतो; उजवा पाय 
क्रमाने (११५५) शकटास्य व ऊरूद वृत्त होतो, मग द सरा (म्हिजे डावा) दोनदा िाषगचत योजला जातो, 
उजवा स्यस्न्दत नांतर (११५६) डावा पाय शकटास्य व मग द सरा (म्हिजे उजवा) पाय भ्रमर आचि 
(शवेटी) ज्यात डावा िाषगचत (योजलेला असतो) ते आवतय म्हटले आहे. (११५७) 

हे आवतय होय. (३) 
 

ज्यात (उजवा) जचनत व पूवी (म्हिजे आवतात) साांचगतलेले स्स्थतावतय इत्याचद सात भेद क्रमाने 
धारि करिारा असून शकटास्य योजला जातो व द सरा (म्हिजे डावा) पाय स्यस्न्दत (११५८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शकटास्यस्ततिः पादो यावन्द्मण्डलपूरि् । 
क्रमेि यत्र तज्जे्ञय ंशकटास्याणभिं बुिैिः ॥ ११५९ ॥ 

इणत शकटास्य् (४) 
उद् घणट्टतस्ततो बद्धिः समोत्सणरतपूवगकिः । 
मत्तणल्लरिगमत्तणल्लरपक्रान्द्तश्च दणक्षििः ॥ ११६० ॥ 
उद् वृत्तो णवदु्यद् भ्रान्द्तश्च भ्रमरिः स्यत्न्द्दतश्च सिः । 
वामस्तु शकटास्योऽन्द्यो णद्विः स्याच्चाषगणतस्ततिः ॥ ११६१ ॥ 
वामोऽणितोऽध्यर्तिकस्तु क्रमाच्चाषगणतिः परिः । 
समोत्सणरतमत्तणल्लमगत्तणल्लभ्रगमरस्तथा  ॥ ११६२ ॥ 
वामोऽथ स्यत्न्द्दतो भूत्वा भूतटास्लोटनं यदा । 
कुरुते दणक्षििः प्राहुरणितं मण्डलं तदा ॥ ११६३ ॥ 

इत्यणित्. (५) 
स्थानेन समपादेन त्स्थत्वा हस्तौ प्रसारयेत् । 
णनरन्द्तरावूध्वगकृतावावषे्टध योदे्वष्टध य ि णक्षपेत् ॥ ११६४ ॥ 
कटीतटे ततिः पादौ भ्रामयेद्दणक्षिे ततिः । 
क्रमेिानन्द्तरं वामं पुनिः पादं प्रसारयेत् ॥ ११६५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
व मग शकटास्य पाय क्रमाने मांडल पूिय होईपयंत (योजला जातो) ते चविानाांनी शकटास्य नावािे (मांडल) 
जािाव े(११५९) 

हे शकटास्य होय. (४) 
 

उजवा (पाय) उद घचट्त, नांतर बद्ध, समोत्सचरतमत्तचल्ल, मत्तचल्ल, व अपक्रान्त (११६०) (योजून) 
तो उद वृत्त, चवद्य द भ्रान्त, भ्रमर व स्यस्न्दत योजला जातो; डावा शकटास्य व द सरा (म्हिजे उजवा) दोनदा 
िाषगचत योजून मग (११६१) डावा क्रमाने अचड्डत, अध्यर्तधक (योजला जातो); मग द सरा (म्हिजे उजवा) 
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िाषगचत, समोत्सचरतमत्तचल, मत्तचल्ल तसेि भ्रमर योजून (११६२) मग डावा स्यस्न्दत होऊन, उजवा (पाय) 
जेव्हा जचमनीवर आपटला जातो तेव्हा ते अचड्डत मांडल म्हितात. (११६३) 

हे अचड्डत होय. (५) 
 

समपाद स्थानात राहून दोन्ही हात पसराव ेव अत्यांत जवळ आचि वर केलेले असे ते आवचेष्टत व 
उिेचष्टत करून कमरप्रदेशावर ठेवाव.े नांतर दोन्ही पाय क्रमाने उजव्या बाजूला (दचििे?) गोल चर्फरवाव.े 
मग डावा पाय प न्हा पसरावा. (११६४, ११६५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

एवं भ्रान्द्त्वा क्रमाद्यत्र मण्डलभ्रमिं भवेत् । 
ितुर्तदकं्क तदाख्यातं समोत्सणरतसंज्ञक् ॥ ११६६ ॥ 

इणत समोत्सणरत् (६) 
क्रमेि दणक्षििः पादो जणनतिः स्यत्न्द्दतस्ततिः । 
अणितोक्ताश्चतुभेदा [आनांदाश्रम आवृत्तीत ‘अचड्डतोक्त्ता ित भदेी’ असा पाठ घेतलेला असून खाली तळटीपेत 
‘अचड्डतोक्त्ताित भदेा’ हा पाठ चदला आहे. (पृ. ७९०) तो स गम असल्याने घेतला आहे. अड्यार आवृत्तीत ‘अचड्डतोक्ता ित भदेा’ (भा. ४ 
पृ. ३५२) असा पाठ चमळतो. तो योग्य वाटत नाही. 

येथे भाषाांतर स धाकरटीकेन सार केलेले आहे. अचड्डतात साांचगतलेले डाव्या पायािे िार प्रकार म्हिजे शकटास्य, अचड्डत, 
अध्यर्तधक व स्यस्न्दत हे असावेत असे वाटते. याबद्दल नाट्यशास्त्र व नृत्तरत्नावली याांत काही ख लासा चमळत नाही.] 
वामस्याध्यर्तिकाणदका ॥ ११६७ ॥ 
दणक्षििः शकटास्यिः स्याद्यत्रान्द्ते णदक्ितुष्टये । 
मण्डलभ्रमिं तत्त ुणनयुदे्धऽध्यिगमण्डल् ॥ ११६८ ॥ 

इत्यध्यिग् (७) 
भूयुक्तैश्चरिैिः सूिीणवदं्ध करिमाणश्रतैिः । 
सूिीणवद्धाणभिे िायावेडकाक्रीणडतैरथ ॥ ११६९ ॥ 
संपूिैभ्रगमरैिः प्राग्वत्सूिीणवद्धाङ णघ्रणभस्ततिः । 
आणक्षप्तैमगण्डलभ्रान्द्त्या णदक्ितुष्टययुक्त्तया ॥ ११७० ॥ 
अन्द्ते रणितया जे्ञयमेडकाक्रीणडताह्वय्। 

इत्येडकाक्रीणडत् (८) 
सूिी दणक्षिपादिः स्याद्वामोऽपक्रान्द्तकस्ततिः ॥ ११७१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अशा रीतीने िारी चदशाांना क्रमाने चर्फरून ज्यात मांडलभ्रमि योजले जाते ते समोत्सचरत नावािे 

(मांडल) म्हटले आहे. (११६६) 
हे समोत्सचरत होय. (६) 

 
उजवा पाय क्रमाने जचनत व स्यस्न्दत योजून मग डाव्या पायािे अचड्डतात साांचगतलेले िार भेद व 

अध्यर्तधक (प्रय क्त करून) (११६७) उजवा शकटास्य योजलेला असतो व शवेटी ज्यात िारी चदशाांना 
मांडलभ्रमि (प्रय क्त केलेले असते) ते अध्यधयमांडल होय. ते चनय द्धात (म्हिजे िांिय द्धात योजाव)े. 
(११६८) 

हे अध्यधय होय. (७) 
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सूिीचवद्ध करिािा आश्रय घेतलेल्या, जचमनीला लागून असलेल्या, सूिीचवद्ध नावाच्या दोन िारी 
(योजलेल्या), व मग एडकाक्रीचडताांनी (य क्त), (११६९) (अशा पायाांनी) सांपूिय भ्रमराांनी पूवीप्रमािे 
सूिीचवद्ध पाय योजून नांतर आचिप्त केलेल्या (पायाांनी) शवेटी िारी चदशाांना योजलेल्या मांडलभ्रमिाने 
एडकाक्रीचडत नावािे (मांडल जािाव)े. (११७०, ११७१–) 

हे एडकाक्रीचडत होय. (८) 
 

ज्यात उजवा पाय सूिी व डावा अपक्रान्त योजलेला असतो, मग (११७१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्यवामौ ि बहुशो भुजर्ङ्त्राणसतौ क्रमात् । 
यत्रान्द्ते मण्डलभ्रत्न्द्तिः णपष्टकुटं्ट तदुच्यते ॥ ११७२ ॥ 

इणत णपष्टकुट्ट् (९) 
िरिैश्चाषगणतणभिः समस्तैमगण्डलभ्रम् । 
अन्द्ते दिच्चाषगतं णनयुद्धणवषय ंभवेत् ॥ ११७३ ॥ 

इणत िाषगत् (१०) 
इणत दश भौममण्डलाणन । 

जणनतिः शकटास्यश्च दणक्षिश्चरििः क्रमात् । 
वामोऽलातो दणक्षिस्तु पार्श्वगक्रान्द्तस्ततोऽपरिः ॥ ११७४ ॥ 
सूिी स एव भ्रमर उद् वृत्तो दणक्षिो भवेत् । 
वामस्त्वलातको वाङ घ्री णछन्नाख्यकरिाश्रयौ ॥ ११७५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उजवा व डावा क्रमाने प ष्ट्कळदा भ जांगत्राचसत योजून शवेटी मांडलभ्रमि असते ते चपष्टक ट् म्हटले 

आहे. (११७२) 
हे चपष्टक ट् होय. (९) 

 
िाषगचत असलेल्या सवय पायाांनी शवेटी मांडलभ्रमि धारि करिारे िाषगत होय. ते चनय द्ध या 

चवषयात योजायिे असते. (११७३) 
हे िाषगत होय. (१०) 
ही दहा भौममांडले होत. 

 
(आकाचशक मांडले) – 

उजवा पाय क्रमाने जचनत व शकटास्य, डावा अलात, उजवा पाश्वयक्रान्त, नांतर द सरा (म्हिजे 
डावा) (१९७४) सूिी व तोि भ्रमर (नांतर) उजवा उद वृत्त (योजलेला) असतो, (मग) डावा अलात आचि 
दोन्ही पाय चछन्न नावाच्या करिािा आश्रय घेतलेले, (११७५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . मंडलािंी लक्षिे मूळ गं्रथातूनि स्पष्ट आहेत. (११४९ ते ११७३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बाह्यभ्रमरकं यत्र वामरं्ङ् रेणितं भवेत् । 
अणतक्रान्द्तस्ततो वामो दण्डपादस्तु दणक्षििः ॥ ११७६ ॥ 
अवोित्तदणतक्रान्द्तं मण्डलं शंकरणप्रयिः । 
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इत्यणतक्रान्द्त् (१) 
दणक्षिो जणनतो भूत्वा दण्डपादो भवेदथ ॥ ११७७ ॥ 
सूिी ि भ्रमरो वाम उद् वृत्तो दणक्षिस्ततिः । 
अलातो वामिरििः पार्श्वगक्रान्द्तस्तु दणक्षििः ॥ ११७८ ॥ 
भुजर्ङ्त्राणसतश्चासौ वामोऽणतक्रान्द्तता ंगतिः । 
दणक्षिो दण्डपादोऽथ सूिी ि भ्रमरोऽपरिः ॥ ११७९ ॥ 
यत्र तद्दण्डपादाख्य ंमण्डलं भणितं बुिैिः । 

इणत दण्डपाद् (२) 
दणक्षििः सूच्यपक्रान्द्तो वामोऽङ णघ्रदगणक्षिस्ततिः ॥ ११८० ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तस्तथा वामिः समन्द्तान्द्मण्डलभ्रमिः । 
सूिी यत्राथ वामिः स्यादपक्रान्द्तस्तु दणक्षििः ॥ ११८१ ॥ 
तदुक्त्त ंकृणतणभिः क्रान्द्तं स्वभावगणतगोिर् । 

इणत क्रान्द्त् (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(आचि) ज्यात बाह्यभ्रमरक असलेले डाव ेअांग रेचित केलेले असते व नांतर डावा पाय अचतक्राांत 
आचि उजवा पाय दांडपाद (योजलेला असतो) (११७६) ते शांकरचप्रय (शाङ गयदेवाने) अचतक्राांत मांडल 
म्हटले आहे. 

हे अचतक्राांत होय. (१) 
 

उजवा पाय जचनत योजून दांडपाद केलेला असतो व मग (११७७) डावा सूिी आचि भ्रमर, उजवा 
उद वृत्त, नांतर डावा पाय अलात, उजवा पाश्वयक्राांत (११७८) व भ जांगत्राचसत, डावा अचतक्राांत केलेला, 
उजवा दांडपाद आचि द सरा (म्हिजे डावा) सूिी व भ्रमर (११७९) (योजलेला) ज्यात असतो ते चविानाांनी 
दांडपाद नावािे मांडल म्हटले आहे. 

हे दांडपाद होय. (२) 
 

उजवा पाय सूिी, डावा अपक्राांत, मग उजवा (११८०) पाश्वयक्राांत तसेि डावा सभोवार गोलाकार 
चर्फरवलेला व मग डावा सूिी (आचि) उजवा अपक्राांत (११८१) ज्यात असतो त्याला चनष्ट्िात लोकाांनी 
क्राांत (मांडल) म्हटले आहे. ते स्वाभाचवक गतीत चदसून येते. 

हे क्राांत होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ऊध्वगजानुस्तथासूिी दणक्षिश्चरििः क्रमात् ॥ ११८२ ॥ 
वामपादस्त्वपक्रान्द्तिः पार्श्वगक्रान्द्तस्तु दणक्षििः । 
क्रमात्सूिी भ्रमरको वामिः पादोऽथ दणक्षििः ॥ ११८३ ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तस्ततो वामोऽणतक्रान्द्तो दणक्षििः पुनिः । 
सूच्यपक्रान्द्तको वामिः पार्श्वगक्रान्द्तोऽपरस्ततिः ॥ ११८४ ॥ 
स्याद्वामाङ णघ्ररणतक्रान्द्तश्चरिणद्वतयी ततिः । 
स्यात्च्छन्नकरिोक्त्ता िेद्वामाङ णघ्ररणितं णश्रता ॥ ११८५ ॥ 
बाह्यभ्रमरकं णवद्यात्तदा लणलतसंिर् ॥ 

इणत लणलतसंिर् (४) 
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दणक्षिश्चरििः सूिी भ्रमरश्च भवेत्ततिः ॥ ११८६ ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तोऽथ [स धाकरटीकेत ‘उजवा सूिी व भ्रमर, डावा पाश्वयक्राांत व अपक्राांत’ असे म्हटले आहे. (११८६, ११८७–)] 
वामाङ णघ्ररपक्रान्द्तोऽथ दणक्षििः । 
सूिी वामस्त्वपक्रान्द्तिः पार्श्वगक्रान्द्तस्तु दणक्षििः ॥ ११८७ ॥ 
यत्र तन्द्मण्डलं प्रोक्त्त ंसूिीणवदं्ध पुरातनैिः । 

इणत सूिीणवद्ध् (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उजवा पाय क्रमाने ऊध्वयजान  तसेि सूिी, (११८२) डावा पाय अपक्राांत, उजवा पाश्वयक्राांत, (मग) 
डावा क्रमाने सूिी व भ्रमर, नांतर उजवा (११८३) पाश्वयक्राांत, मग डावा अचतक्राांत, उजवा प न्हा सूिी, डावा 
अपक्राांत, द सरा (म्हिजे उजवा) पाश्वयक्राांत, नांतर (११८४) डावा पाय अचतक्राांत, (योजलेला) असतो, 
(आचि) मग दोन्ही पाय चछन्नकरिात साांचगतल्याप्रमािे योजून (शवेटी) डाव्या पायाने केलेल्या (११८५) 
बाह्यभ्रमरकािा आश्रय करिारे असल्यास ते लचलतसांिर जािाव.े 

हे लचलतसांिर होय. (४) 
 

उजवा पाय सूिी व भ्रमर योजावा, नांतर (११८६) (तो) पाश्वयक्राांत (योजून) मग डावा पाय 
अपक्राांत, नांतर उजवा सूिी, डावा अपक्राांत व उजवा पाश्वयक्राांत (११८७) ज्यात (योजलेला असतो) ते 
प्रािीन (आिायांनी) सूिीचवद्ध मांडल म्हटले आहे. 

हे सूिीचवद्ध होय – (५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सूच्यङ णघ्रदगणक्षिो वामस्त्वपक्रान्द्तोऽथ दणक्षििः ॥ ११८८ ॥ 
दण्डपादोऽथ सूिी स्याद्वामो भ्रमरकश्च सिः । 
पार्श्वगक्रान्द्तो दणक्षििः स्यादाणक्षप्तो दणक्षिेतरिः ॥ ११८९ ॥ 
दणक्षिो दण्डपादिः स्यादूरूद् वृत्तोऽप्यनन्द्तर् । 
वामश्च सूिी भ्रमरोऽलातश्च क्रमतो भवेत् ॥ ११९० ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तो दणक्षििः स्याद्वामोऽणतक्रान्द्तता ंव्रजेत् । 
यत्र तद्वामणवद्धाख्य ंमण्डलं शार्तर्ङ्िोणदत् ॥ ११९१ ॥ 

इणत वामणवद्ध् (६) 
दणक्षिो जणनतोऽङ णघ्रिः स्यादूरूद् वृत्तश्च णवच्यविः । 
ततिः सप्तत्स्थतावतोद् ्यावतोणदतभेदभाक् [‘सप्तस्स्थतावतोद व्यावतोचदतभेदभाक्’ असा पाठअड्यार आवृत्तीत (भा. ४ 
पृ. ३५७ ) असून आनांदाश्रम आवतृ्तीत ‘सप्त’ याऐवजी ‘सम’ हा शब्द आहे. या दोन्ही पाठाांनी नीट अथयबोध होत नाही. आनांदाश्रम 
आवृत्तीत तळटीपेत ‘स्स्थतावताद्यावतोचदतभाक्’ हा पाठ एका हस्तचलचखतात असलेला चदला आहे. तो स्वीकारून 
‘सप्तस्स्थतावताद्यावतोचदतभेदभाक्’ असा हा सांपूिय शब्द घेऊन भाषाांतर केले आहे. हा पाठ स्वीकारल्याने अथय स्पष्ट होतो.] ॥ 
११९२ ॥ 
स्यत्न्द्दतो वामपादिः स्यात्पार्श्वगक्रान्द्तस्तु दणक्षििः । 
भुजर्ङ्त्राणसतो वामोऽणतक्रान्द्तो दणक्षिो भवेत् ॥ ११९३ ॥ 
उद् वृत्तशै्चव वामस्तु स्यादलातोऽथ दणक्षििः । 
पार्श्वगक्रान्द्तोऽथवा सूिी वामो णवणक्षप्य दणक्षि् ॥ ११९४ ॥ 
वामोऽपक्रान्द्तता ंनीतस्तणद्वणितं्र प्रिक्षते । 

इणत णवणित्र् (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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उजवा पाय सूिी, डावा अपक्राांत मग उजवा (११८८) दांडपाद, नांतर डावा सूिी व तोि भ्रमर 
योजावा; (मग) उजवा पाश्वयक्राांत व डावा आचिप्त योजावा. (११८९) (नांतर) उजवा दांडपाद व 
ऊरूद वृत्तही योजावा. मग डावा क्रमाने सूिी, भ्रमर व अलात योजावा. (११९०) (नांतर) उजवा पाश्वयक्राांत 
योजावा व डावा अचतक्राांत स्वरूपाला न्यावा. (अशी योजना) ज्यात असते ते शाङ गयदेवाने वामचवद्ध नावािे 
मांडल साांचगतले आहे. (११९१) 

हे वामचवद्ध होय. (६) 
 

उजवा पाय जचनत, ऊरूद वृत्त व चवच्यव योजावा. नांतर स्स्थतावतय इत्यादी आवतात साांचगतलेले 
सात भेद योजाव.े (११९२) (मग) डावा पाय स्यस्न्दत व उजवा पाश्वयक्राांत योजावा. (नांतर) डावा 
भ जांगत्राचसत व उजवा अचतक्राांत योजावा. (११९३) (मग) डावा उद वृत्त व उजवा अलात योजावा. (नांतर) 
डावा पाश्वयक्राांत अथवा सूिी आचि उजवा चवचिप्त योजून (१९९४) डावा जेव्हा अपक्राांत केला जातो तेव्हा ते 
चवचित्र (मांडल) म्हितात. 

हे चवचित्र होय (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दणक्षिो णवच्यवो भूत्वा स्यत्न्द्दतोऽनन्द्तरं भवेत् ॥ ११९५ ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तो दणक्षिोऽङ णघ्रवामस्तु स्यत्न्द्दतस्ततिः । 
उद् वृत्तो दणक्षिोऽलातो वामिः सूिी तु दणक्षििः ॥ ११९६ ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तस्तु वामाङ णघ्रराणक्षप्तीभूय दणक्षििः । 
भ्रान्द्त्वा स्यापस्येन दण्डपादत्वमागतिः ॥ ११९७ ॥ 
वामिः क्रमेि सूिी स्याद् भ्रमरश्चाथ दणक्षििः । 
भुजर्ङ्त्राणसतो वामोऽणतक्रान्द्तो णवहृताणभिे ॥ ११९८ ॥ 

इणत णवहृत् (८) 
सूिीं ि भ्रमरीं वामे क्रमात्पादे तु दणक्षिे । 
भुजर्ङ्त्राणसता ंिारीमलाता ंदणक्षिेतरे ॥ ११९९ ॥ 
षट कृत्विः सप्तकृत्वो वा कृत्वा िारीणरमािः क्रमात् । 
ितुर्तदकु्ष दु्रतं भ्रान्द्त्वा पणरमण्डणलताकृणतिः ॥ १२०० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उजवा पाय चवच्यव करून नांतर स्यांचदत योजावा. (११९५) (मग) उजवा पाय पाश्वयक्राांत (योजून) 

डावा स्यांचदत व उद वृत्त, (नांतर) उजवा अलात, डावा सूिी, उजवा पाश्वयक्राांत व डावा आचिप्त (योजून) 
उजव्या व डाव्या बाजूला चर्फरवनू दांडपाद केला जातो. (११९७) (मग) डावा क्रमाने सूिी व भ्रमर योजून 
उजवा भ जांगत्राचसत आचि डावा अचतक्राांत (योजला जातो). (अशी योजना) चवहृत नावाच्या (मांडलात 
असते). (११९८) 

हे चवहृत होय. (८) 
डाव्या पायाने क्रमाने सूिी व भ्रमरी िारी करून उजव्या पायाने भ जांगत्राचसता िारी व डाव्या पायाने 

अलाता िारी (केली जाते). या िारी क्रमाने सहा वळेा सकवा सात वळेा करून, िारी चदशाांना जलद 
गोलाकार चर्फरून, (१२००) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दणक्षिा्घ्रावपक्रान्द्ता ंवामे तु िरिे क्रमात् । 
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अणतक्रान्द्ता [‘अचतक्रान्ताभ्रमचरके’ असे शब्द आनांदाश्रम व अड्यार दोन्ही आवृत्तींत वगेवगेळे छापले आहेत. येथे या िारीवािक 
शब्दाांिी कमय असल्याने चितीया चवभस्क्त आवश्यक आहे. म्हिून चितीयेिे विन होण्यासाठी दोन्ही शब्द समासय क्त योजून त्याप्रमािे 
‘अचतक्रान्ताभ्रमचरके’ असा पाठ द्यायला हवा.] भ्रमणरके लणलतैश्चरिक्रमैिः ॥ १२०१ ॥ 
करोणत यत्र तत्प्राहुरलातं मण्डलं बुिािः। 

इत्यलात् (९) 
सूच्यङ णघ्रदगणक्षिे वामस्त्वपक्रान्द्तोऽथ दणक्षििः ॥ १२०२ ॥ 
पार्श्वगक्रान्द्तत्वमागत्य भुजर्ङ्त्राणसतो भवेत् । 
अणतक्रान्द्तस्तु वामाङ णघ्ररोणक्षप्तो दणक्षिस्ततिः ॥ १२०३ ॥ 
वामोऽणतक्रान्द्तता ंनीत्वोरूद् वृत्तोऽलातकिः क्रमात् । 
पार्श्वगक्रान्द्तो दणक्षििः स्याद्वामिः सूच्यथ दणक्षििः ॥ १२०४ ॥ 
अपक्रान्द्तो वामपादस्त्वणतक्रान्द्तीकृतो यदा । 
लणलतं संिरेदुक्त्त ंलणलतं मण्डलं तदा ॥ १२०५ ॥ 

इणत लणलत् (१०) 
इणत दशाकाणशकमण्डलाणन । 
इणत मण्डललक्षि्। 

िाणलश्चाणलवडश्चाथ लणढिः सूकमुरोर्ङ्ि् । 
िसकश्चार्ङ्हारिः स्यादोयारो णवहसी मनिः ॥ १२०६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उजव्या पायाने अपक्राांता व डाव्या पायाने क्रमाने अचतक्राांता व भ्रमरी िारी लाचलत्यय क्त पावले टाकून 
(१२०१) ज्यात नतयक योजतो त्याला चविान अलात मांडल म्हितात. 

हे अलात होय. (९) 
 

उजवा पाय सूिी, डावा अपक्रान्त मग उजवा (१२०२) पाश्वयक्राांत करून भ जांगत्राचसत योजावा. 
(मग) डावा पाय अचतक्राांत, नांतर उजवा (१२०३) आचिप्त आचि डावा अचतक्राांत करून क्रमाने ऊरूद वृत्त 
व अलात योजावा. (मग) उजवा पाश्वयक्राांत, डावा सूिी, नांतर उजवा (१२०४) अपक्राांत आचि डावा 
अचतक्राांत करून जेव्हा (नतयक) लाचलत्यय क्त सांिार करतो तेव्हा ते लचलतमांडल म्हटले आहे. (१२०५) 

हे लचलत होय. (१०) ही दहा आकाचशक मांडले होत. 
मांडललिि समाप्त. 

 
िाचल, िाचलवड, लचढ, सूक, उरोङ गि, धसक, अङ गहार, ओथार, चवहसी आचि मन ही दहा 

लास्याङ गे देशी जािकार देशी प्रकारात जाितात. (१२०६, १२०७ –) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . आता देशी लास्यागंािें लक्षि देण्यासाठी त्यािंा नामणनदेश करत आहे (व नंतर त्यािंी 
प्रत्येकी लक्षिे देत आहे) – मध्य, लय व त्र्यश्रता यानंी प्रिुर अशी िाणल साणंगतली आहे. िाणलवड हा 
दृतलय व ितुरश्रता यानंी प्रिुर असतो. बाकीिे दोन्द्हींतही समान असते असा अथग जािावा. (१२०६–
१२०८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

लास्यार्ङ्ाणन [लास्य म्हिजे स क मार नृत्य. त्यािे नाट्योपयोगी दहा प्रकार लास्याांगे म्हिून नाट्यशास्त्रात वर्तिलेले आहेत. ही दहा 
लास्याांगे शाङ गयदेवाने वर्तिलेली नाहीत. वर साांचगतलेले दहा प्रकार देशी लास्याांगे म्हिून वर्तिलेले आहेत. नाट्यशास्त्रातील दहा 
लास्याांगाांत आिखी दोन्हींिी भर पडलेली असून ती बारा लास्याांगे जायसेनापतीने नृत्तरत्नावलीत साांचगतलेली असून देशी नृत्तात 
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एकूि सेहेिाळीस लास्याांगे वर्तिलेली आहेत. (नृ. र., प.ृ १२ ते १४; पृ. १८८ ते १९८). नाट्यशास्त्रात दहाि लास्याांगे साांचगतली 
असल्याने चित्रपद व भाचवक ही अचधक असिारी दोन लास्याांगे आपि मानीत नाही असेही जायसेनापचत म्हितो. अथात हे त्यािे 
म्हििे अचभनवग प्ताच्या एतचिषयक मताांिे अन सरिि होय.] दशैताणन देश्या ंदेशीणवदो णवदुिः । 
कोमलं सणवलासं ि मिुरं ताललास्ययुक् [‘ताललास्यय क्’ असा पाठ आनांदाश्रम आवृचत्त (प.ृ ७९३) व अड यार आवृचत्त 
(पृ. ३६० याांत घेतलेला आहे. नृत्तरत्नावलीत िालीच्या लििात ‘तालसाम्यरम्यम्’ असे म्हटले आहे. (प.ृ १९०) स धाकरटीकेतही 
‘...तालसाम्यय क्तम्’ असे म्हटले आहे. यावरून ‘ताललास्यय क्’ याबद्दल ‘तालसाम्यय क्’ असा पाठ असिे योग्य आहे. अथाच्या 
दृष्टीनेही हा पाठ उचित वाटतो.] ॥ १२०७ ॥ 
नाणतदु्रतं नाणतमन्द्दं त्र्यश्रताप्रिुरं तथा । 
पादोरुकणटबाहूना ंयौगपदे्यन िालन् ॥ १२०८ ॥ 
िाणलिः सा शघै्र्यसामुंख्यप्राया िाणलवडो भवेत् । 

इणतिाणलिः (१) इणत िाणलवडिः (२) 
सुकुमारं णतरश्चीनं णवलासरणसकं ि यत् ॥ १२०९ ॥ 
युगपत्कणटबाहूना ंिालनं सा लणढमगता । 

इणत लणढिः (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
(देशी लास्याांगे)– 

कोमल, चवलासय क्त, मध र, ताललास्यय क्त, (१२०७) र्फार द्र त नाही व र्फार मांद नाही अशी, 
तसेि त्र्यश्रताप्रि र अशी पाय, कमर व बाहू याांिी एकसाथ केलेली हालिाल म्हिजे िाचल होय. तीि 
जलद व बह शः सांम ख (योचजली असता) िाचलवड होय. (१२०८, १२०९–) 

िाचल (१) व िाचलवड (२) 
 

एकाि वळेी केलेली कमर व बाहू याांिी स क मार, चतरकी व चवलासय क्त रचसक अशी जी हालिाल 
ती लचढ म्हिून मागली आहे. (१२०९, १२१०–) 

ही लचढ होय (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . लढीच्या लक्षिात ‘कणटबाहूना्’ यातील कणट व दोन बाहू तो कणटबाहू हा बहुप्रकृणतक 
दं्वद्वसमास होय. प्रत्येक बाजूला कमर व बाहू हेि हलणविे लणढ होय असा अथग घ्यायिा. (१२०९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

किगयोहावबहुलं लसल्लीलावतंसयोिः ॥ १२१० ॥ 
णवलम्बेनाणवलम्बेन सूकं तल्लयिालन् । 

इणत सूक् (४) 
णवलम्बेनाणवलम्बेन कुियोभुगजशीषगयोिः ॥ १२११ ॥ 
लणलतं िालनं णतयगक्त्तज्ज्ञािः प्राहुरुरोर्ङ्ि् । 

इत्युरोर्ङ्ि् (५) 
िसकिः स्यात्सुलणलतं स्तनािोनमनं लयात् ॥ १२१२ ॥ 

इणत िसकिः (६) 
सताललणलतोपेता क्रमात्कायािगयोनगणतिः । 
िनुवगदर्ङ्हारिः स्याणदती णनिःशङ्कभाणषत् ॥ १२१३ ॥ 

इत्यङ गहारिः (७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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शोभायमान लीलाय क्त कियभषूिे असलेल्या कानाांिे हावप्रि र असे चवलां बाने अचवलांबाने (म्हिजे 
चवलां चबत व द्र त लयींत) त्या लयींन सार हलिे सूक (होय). (१२१०, १२११–) 

हे सूक होय. (४) 
 

चवलां बाने व अचवलांबाने (म्हिजे चवलां चबत व द्र तलयीत) दोन्ही स्तन व खाांदे याांिे लचलत व चतरके 
असे (पयायाने) हलिे यास तज्ज्ञ उरोङ गि म्हितात. (१२११, १२१२–) 

हे उरोङ गि होय. (५) 
 

लयीन सार लचलतपिे स्तन खाली वाकविे धसक होय. (१२१२) 
हा धसक होय (६) 

 
ताल व लाचलत्य याांनी य क्त असे, शरीराच्या दोन्ही अध्या भागाांिे क्रमाने धन ष्ट्याप्रमािे वाकिे 

अांगहार होय असे चनःशांकाने साांचगतले आहे. (१२१३) 
हा अांगहार होय. (७) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
सूकाच्या लक्षिात ‘हावबहुल्’ असे म्हटले आहे. हाव म्हिजे णियािंा णवशेष प्रकारिा णवलास 

होय. भावप्रकाशात म्हटलेि आहे – 
‘हेला यास कारिीभूत असिारा तो शंृगार भावापेक्षा थोडा प्रकषगयुक्त असतो. मानेिे रेिक 

असिारा व नाक, डोळे आणि भुवया यािंा णवकास करिारा हाव होय’ (भा. प्र., पृ. ८) त्या हावाने प्रिुर 
म्हिजे हावबहुल. (१२१०, १२११) 

 
िसकाच्या लक्षिात ‘लयात्स्तनािोनयन्’ असे म्हटले आहे. स्वाभाणवक त्स्थतीत उभे असलेल्या 

नतगकाने ताल व लय यािें अनुकरि करण्याच्या क्रमानेि उभे राहून शरीर आखूड करिे असा यािा अथग 
होय. बाकीिे स्पष्ट आहे. (१२११ – १२१५) 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ककणिणत्तयगगिो मूध्नो गणतरोयारको मतिः । 
इत्योयारकिः (८) 

त्स्मतं स्याणद्वहसी यस्तु शृ् गारसणनभगरिः ॥ १२१४ ॥ 
अभ्यस्तादन्द्य एवाणतसूक्ष्मप्रत्यग्रभङ णगभाक् । 

इणत णवहसी (९) 
गीतादेरागतिः स्थायस्तल्लयात्तन्द्मनो मत् ॥ १२१५ ॥ 

इणत मनिः (१०) 
इणत दश लास्याङ गाणन । 

णशरोनेत्रकरादीनामर्ङ्ाना ंमेलने सणत। 
कायत्स्थणतमगनोनेत्रहारी रेखा प्रकीर्ततता ॥ १२१६ ॥ 

इणत रेखालक्षि्। 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मस्तकािी थोडी चतरकी व खाली होिारी हालिाल ओयारक मानली आहे. (१२१४–) 
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हे ओयारक होय (८) 
 

चवहसी (मनोहर) स्स्मत होय. तो शृांगाररसाने सांपन्न, अभ्यास केल्यापेिा वगेळाि असिारा व 
अत्यांत सूक्ष्म अशा अचभनव प्रकाराने य क्त असतो. (१२१४, १२१५–) 

हा चवहसी होय. (९) 
 

गीताच्या आरांभी प्राप्त झालेला जो स्थाय, त्या लयीने य क्त ते मन मानले आहे. (१२१५) 
हे मन होय. (१०) 

ही दहा देशी लास्याांगे होत. 
 

मस्तक, डोळे, हात इत्यादी अवयवाांच्या मेलनाने (म्हिजे सांचनचवशाने) मन व नेत्र हरि करिारी 
शरीरािी (सौष्वय क्त) ठेवि रेखा म्हटली आहे. (१२१६) 

हे रेखेिे लिि होय. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . आता रेखेिे लक्षि देत आहे – मने व नेत्र हरि करिारी ती मनोनेत्रहारी. हृ िातूला इन् 
प्रत्यय लावून स्त्रीकलगी ‘ई’ प्रत्यय लागल्याने ‘हारी’ हे रूप झाल्यािे जािाव.े (१२१६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अथ श्रमणवणििः – 
णवघ्नेशं भारतीं देवीं ब्रह्मणवष्ट्िुमहेर्श्वरान् । 
ररं्ङ् तदे्दवतास्तालवाद्यभाण्डाणन ि क्रमात् ॥ १२१७ ॥ 
उपाध्याय ंनृत्तकन्द्यािः स्तम्भयुग्मं ि दत्ण्डका् । 
कस्तूणरकािन्द्दनादै्यिः सामोदैरनुलेपनैिः ॥ १२१८ ॥ 
शुभै्रिः सुगत्न्द्िणभिः पुष्ट्पैिूगपैराराणत्रकैरणप । 
नैवेदै्यर्तवणविैवगसै्त्रस्ताम्बूलैबगणलणभस्तथा ॥ १२१९ ॥ 
अिगणयत्वा शुभे लग्ने प्रारभेत श्रमं सुिीिः । 
स्तम्भद्वयोपणरन्द्यस्येत्कन्द्या [‘...न्यस्येत्कृत्वा’ असा पाठ आनांदाश्रम आवृत्तीत घेतलेला आहे. (पृ ७९५). त्या पाठान सार 
‘छातीच्या मापािी दाांडी करून दोन्ही खाांबाांवर ठेवावी’ असा अथय होईल. तळटीपेत ‘...न्यस्येत्कन्याहृदयसांचमताम्’ असा पाठ चदला 
आहे. त्यान सार ‘कन्येच्या (म्हिजे नृत्त चशकिाऱ्या म लीच्या) छातीच्या मापािी दाांडी... ठेवावी’ असा अथय होईल. त्यान सार वर 
भाषाांतर केले आहे.] हृदयसंणमता् ॥ १२२० ॥ 
हस्तग्राह्या ंणतरश्चीनामवष्टम्भाय दत्ण्डका् । 
वणसत्वा वसनं शुभं्र दृढमादाय कञु्चक् ॥ १२२१ ॥ 
दत्ण्डकालत्म्बनी कन्द्याभ्यस्येदर्ङ्णववतगन् । 
वलनं स्थापनं रेखा ंतालसाम्य ंलयानणप ॥ १२२२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आता श्रम (म्हिजे नतयनािा अभ्यास) करण्यािी पद्धचत– चवघ्नेश (गिपचत), सरस्वती देवी, 

ब्रह्मा, चवष्ट्ि  व महेश्वर, रांगभचूम, त्या (रांगभूमीच्या) देवता, ताल व वाद्य याांिी भाांडी, (१२१७) उपाध्याय 
(म्हिजे चशिक), नृत्तकन्या (नृत्त चशकिाऱ्या म ली), दोन्ही खाांब, दाांडी याांिी क्रमाने, कस्तूरी, िांदन 
इत्यादी स गांधी द्रव्याांच्या अन लेपनाने, (१२१८) श भ्र स गांधी र्फ लाांनी, धूपाांनी, दीपाांनी, आरती ओवाळून, 
नैवदे्याांनी, चवचवध वस्त्राांनी, ताांबलूाांनी तसेि बचल अपयि करून (१२१९) (ब्राह्मिाकडून) पूजा केल्यावर, 
स ब द्धी असिाऱ्या नतयकाने श भ लग्नावर श्रमाला स रुवात करावी. दोन्ही खाांबाांवर नतयकीच्या छातीपयंतच्या 
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प्रमािािी, हाताने धरता येईल अशी आडवी दाांडी आधारासाठी ठेवावी. श भ्र वस्त्र नेसून, कािोळी घट् 
बाांधून, दाांडीिा आधार घेत, (नृत्त चशकिाऱ्या) म लीने अांग वळवण्यािा अभ्यास करावा. सावधान चित्ताने 
चतने वळिे, स्थापन, रेखा, तालसाम्य, लय, पूवी साांचगतलेली अांगे इत्यादी तसेि सवय लास्याांगेही आचि 
गीत व वादे्य याांना अन सरिे हे (सवय) चशकाव े(१२२०,१२२१,१२२२,१२२३) 

हा श्रमचवचध होय. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आता श्रमणवणि सागंत आहे. अगें वळविे याने सामान्द्यपिे व वलन इत्यादींनी णवशेषपिाने 
साणंगतले आहे. श्रम म्हिजे नतगन णशकण्यािा अभ्यास (१२१७ ते १२२३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अर्ङ्ादीणन पुरोक्त्ताणन लास्यार्ङ्ान्द्यणखलान्द्यणप । 
गीतवाद्यानुगमनं णशके्षत सुमनािः सती ॥ १२२३ ॥ 

इणत श्रमणवणििः। 
पातं्र स्यान्नतगनािारो नृत्त ेप्रायेि नतगकी । 
मुग्िं मध्य ंप्रगल्भं ि पातं्र ते्रिेणत कीर्ततत् ॥ १२२४ ॥ 
मुग्िादेलगक्षिं प्रोक्त्त ंयौवनणत्रतय ंक्रमात् । 
लीनािरस्तनाभोगकपोलजघनोरुक् ॥ १२२५ ॥ 
सुरतं प्रणत सोत्साहं प्रथमं यौवनं मत् । 
पीनोरुजघनं पीनकणठनोच्चघनस्तन् ॥ १२२६ ॥ 
जीणवतं मन्द्मथस्योक्त्त ंणद्वतीय ंयौवनं बुिैिः । 
उन्द्मादकं णश्रया जुष्टं संपन्नरणतनैपुि् ॥ १२२७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(पात्रािे लिि)– 

नतयनािा आधार असिारी नतयकी नृत्तात बह शः पात्र होय. म ग्ध, मध्य व प्रगल्भ असे तीन प्रकारिे 
पात्र साांचगतले आहे. (१२२४) म ग्ध इत्यादींिे लिि क्रमाने तीन प्रकारिे यौवन म्हटले आहे. 
 

अधरोष्, स्तनप्रदेश, गाल, जघन व माांड्या लीन असिारे (म्हिजे हे अवयव िाांगले चवकचसत 
नसिारे) (१२२५) आचि स रतासाठी उत्साहय क्त असिारे पचहले यौवन मानले आहे. 
 

माांड्या व जघन प ष्ट असिारे, स्तन प ष्ट, कचठि, उांि व घन (म्हिजे भरदार) असिारे, (१२२६) 
आचि मदनािे जीचवत असे द सरे यौवन चविानाांनी साांचगतले आहे. 
 

उन्मादक, शोभासांपन्न, रचतकोशल्याने य क्त, (१२२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . आता पात्रािे लक्षि सागंत आहे. 
नतगनािार नतगकी नृत्तात प्रायिः पात्र होय अशी योजना करावी. नतगक हाही नतगनािा आिार असिे 

हे समान असताही नृत्ताच्या बाबतीत नतगकीि लोकातं पात्र म्हटली जाते, नतगक नाही. ते पात्र मुग्ि, मध्य 
व प्रगल्भ असे तीन प्रकारिे साणंगतले आहे. मुग्ि इत्यादी पात्रािे लक्षि क्रमाने तीन प्रकारिे यौवन होय. 
पुढे साणंगतल्या जावयाच्या प्रथम, णद्वतीय व तृतीय या यौवनािें जे णत्रतय त्याचं्या क्रमाने असे घ्यायिे, 
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म्हिजे पणहल्या यौवनाने युक्त ते मुग्ि पात्र; दुसऱ्या यौवनाने युक्त ते मध्यम पात्र; णतसऱ्या यौवनाने युक्त 
ते प्रगल्भ पात्र असा क्रम जािावा. त्या यौवनािंी लक्षिे देत आहे. (१२२४ ते १२३०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कामणशणक्षतभावं ि तृतीय ंयौवनं णवदुिः । 
यौवनं तुयगमप्यत्स्त मन्द्दोत्साहमनो भवेत् ॥ १२२८ ॥ 
म्लानािरस्तनाभोगकपोलजघनं ि तत् । 
अणतप्रगल्भमेतस्माद्यौवनात्पात्रमुच्यते ॥ १२२९ ॥ 
तज्जराणभमुखं शोभाणवकलं नादृतं बुिैिः । 
बालं मनोणवहीनत्वान्न पातं्र तज्ज्ञरञ्ञक् ॥ १२३० ॥ 

इणत पात्रलक्षि् । 
सौिवं रूपसंपणत्तश्चारुणवस्तीिगवक्त्रता । 
णवशालनेत्रता णबम्बाघरता कान्द्तदन्द्तता ॥ १२३१ ॥ 
सुकम्बुकण्ठता वेल्लल्लतासरलबाहुता । 
तनुमध्योन्नणतस्थूलणनतम्बकरभोरुता ॥ १२३२ ॥ 
अत्युच्चखवगपीनत्वराणहत्यमणशरालता । 
लावण्यकात्न्द्तमािुयगिैयौदायगप्रगल्भता ॥ १२३३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(आचि) कामाकडून (म्हिजे मदनाकडून) भावाांिे चशिि चमळालेले चतसरे यौवन जाितात. िवथेही 
यौवन असते. त्यात मन मांद उत्साहय क्त असते (१२२८) त्यात अधर, स्तनप्रदेश, गाल व जघन म्लान 
असतात. या यौवनाम ळे पात्र अचतप्रगल्भ म्हटले जाते. (१२२९) म्हातारपिाकडे झ कलेले व शोभाचवरचहत 
असे ते चविानाांनी आदरलेले नाही. 
 

बालवयािे पात्र मनरचहत असल्याने ते तज्ज्ञाांना रांजक वाटत नाही (१२३०) 
हे पात्रलिि होय. 

 
(पात्रग ि) – 

सौष्व, रूपसांपचत्त, स ांदर व चवशाल म ख, चवशाल नेत्र, तोंडल्याप्रमािे (लाल) अधरोष्, रम्य दात, 
(१२३१) स ांदर शांखाप्रमािे मान, हलिाऱ्या वलेीसारखे सरळ बाहू, बारीक कमर, उांि व स्थूल चनतांब, 
करभाप्रमािे (म्हिजे हत्तीच्या सोंडेप्रमािे सकवा हाताच्या मनगटापासून ते बोटापयंतच्या बाजूच्या 
भागाप्रमािे गोल व चनम ळत्या) माांड्या, (१२३२) अत्यांत उांिपिा, चगडे्डपिा व स्थूलपिा याांिा अभाव, चशरा 
न चदसिे, लावण्य, काांचत, माध यय, धैयय, औदायय व प्रगल्भता, (१२३३) गौरता सकवा श्याम विय हे तज्ज्ञाांनी 
पात्रािे ग ि मानले आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

गौरता श्यामता वेणत तज्जै्ञिः पात्रगुिा मतािः । 
यत्पातं्र गात्रणवके्षपैिः कोमलैर्तवलसल्लयिैः ॥ १२३४ ॥ 
सुतालैरक्षरािीव प्रोणद्गरद्गीतवाद्ययोिः । 
गीतवाद्यध्वकन िारै्ङ्श्चत्तकु्षषत्वणमवानयत् ॥ १२३५ ॥ 
सुमनासंीव गात्राणि रसपूिगतया दित् । 
नृत्यत्युत्तममािष्ट तणददं करिाग्रिीिः ॥ १२३६ ॥ 
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इणत पात्रगुिािः। 
्यस्ताना ंवा समस्तानामेषा ंदोषो णवपयगयिः । 
गुिदोषौ परीके्षत पाते्र नृत्तस्य णसद्धये ॥ १२३७ ॥ 
माकग ण्डेयपुरािोक्त्ता [माकय ण्डेय प रािाच्या म चद्रत प्रतीत हा सांदभय चमळत नाही; पि चवष्ट्ि धमोत्तराच्या चतसऱ्या खांडात चमळतो.] 
नृत्त ेपातै्रकतन्द्त्रता । 
नृत्तनेामलरूपेि णसणद्धनान्द्येन रूपतिः ॥ १२३८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
जे पात्र कोमल गात्रचविेपाांनी, शोचभवांत लयींनी, (१२३४) व िाांगल्या तालाांनी गािे व वादन याांिी 

अिरेि जि  बाहेर टाकत आचि गीत व वाद्य याांिा नाद अवयवाांनी जि  िाि ष स्वरूपाला नेत (म्हिजे) 
डोळयाांनी पाहात असल्यािे मूतय स्वरूप चनमाि करीत), (१२३५) रसपूियतेने गाते्र प्रसन्न असल्याप्रमािे 
धारि करीत नािते ते हे (पात्र) करिाग्रिी (शाङ गयदेवाने) उत्तम म्हटले आहे. (१२३६) 

हे पात्रग ि होत. 
 
(पात्रदोष)– 

यातील एकेक (ग िाांिा) सकवा सवांिा अभाव म्हिजे दोष होय. पात्राच्या बाबतीत नृत्तािी चसचद्ध 
प्राप्त होण्यासाठी ग ि व दोष याांिी परीिा करावी. (१२३७) 

नृत्ताच्या बाबतीत पात्रािीि एकतन्त्रता (म्हिजे केवळ पात्रावरि अवलांबून असिे ही गोष्ट) 
माकय ण्डेय प रािात साांचगतली आहे. श द्ध स्वरूपाच्या नृत्ताने चसचद्ध होते द सऱ्या (स्वरूपाने) नाही. रूपाच्या 
दृष्टीने (१२३८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. पात्रािे गुि सागंत आहे– 
सौिव म्हिजे अवयवािें शोणभवंत स्वरूप ककवा वैष्ट्िवस्थानात साणंगतलेला अगंािंा संणनवेश होय. 

रूपसंपणत्त यािाि णवस्तार होय. कृष्ट्िता हा पात्रािा गुि होय. (१२३१ ते १२३६) 
पात्रािे दोष सागंत आहे– 

्यस्तािंा म्हिजे सौिव इत्यादींमिील एकेक गुिािंा ककवा समस्तािंा म्हिजे या सवग गुिािंा 
णवपयगय म्हिजे अभाव दोष होय. पात्राच्या गुिदोषपरीके्षिा उदे्दश नृत्तािी णसणद्ध हा होय. नृत्ताच्या णसद्धीिे 
केवळ पात्रावरि अवलंबून असिे हे तज्ज्ञािंी संमणत देऊन दाखवीत आहे. (१२३७, १२३८). 
--------------------------------------------------------------------------------- 

िावगणििानवन्नृत्त ंनृत्तमन्द्यणद्वडम्बना । 
इणत पात्रदोषािः। 

सुनील त्स्नग्िणवस्तीिगकेशपाशणनवेणशतिः ॥ १२३९ ॥ 
ग्रत्न्द्थर्तवलुणलतिः पृिे लसत्पुष्ट्पावतंसकिः । 
वेिी वा सरला दीघा मुक्त्ताजालणवराणजतैिः ॥ १२४० ॥ 
कणलतं कुन्द्तलैभालं कस्तूरीिन्द्दनाणदना । 
रणितं णित्रकं भाले नेते्र तन्द्वञ्जनाणञ्चते ॥ १२४१ ॥ 
उल्लसत्कात्न्द्तवलये तालपते्र ि किगयोिः । 
दन्द्तपङ त्क्त्तिः प्रभाजालप्रोज्ज्वलीकृतरङ गभूिः ॥ १२४२ ॥ 
कस्तूरीपत्रभङ गाङ्कौ कपोलौ कण्ठलत्म्बता । 
ताराहारावली स्थूलमौत्क्त्तका स्तनमण्डना ॥ १२४३ ॥ 
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प्रकोिौ न्द्यस्तसद्रत्नसौंविगवलयात्न्द्वतौ। 
अङ गुल्यो िृतमाणिक्यनीलवज्राणदमुणद्रकािः ॥ १२४४ ॥ 
िन्द्दनैिूगसरं गातं्र यद्वा कुङकुमरणञ्जत् । 
क्षीरोदकं दुकूलाणद वसं्त्र कूपासकस्तनुिः ॥ १२४५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स ांदर अचधष्ान असिारे नृत्त (हेि खरे) नृत्त होय. इतर (नृत्त) (केवळ) चवडांबन होय. (१२३९–) 

हे पात्रदोष होत. 
 
(पात्रािी भषूिे)– 

काळाभोर, स्स्नग्ध व चवस्तीिय असा, गाठ बाांधलेला, पाठीवर लोळिारा, शोचभवांत र्फ लाांिा 
अलांकार धारि करिारा, चवप ल केशकलाप सकवा सरळ व लाांबसडक विेी, मोत्याांच्या जाळीने शोभिाऱ्या 
क रळया बटाांनी य क्त कपाळ, कस्तूरी, िांदन इत्यादींनी कपाळावर योजलेला चित्रक (म्हिजे चटळा), 
थोड्या काजळाने य क्त डोळे, (१२३९, १२४०, १२४१) दोन्ही कानाांत िमकिाऱ्या तेजोवलयाने य क्त 
तालपते्र, आपल्या प्रभासमूहाने रांगभमूीला उजळून टाकिारी दांतपांस्क्त, (१२४२) दोन्ही गालाांवर कस्त रीने 
रेखलेले पत्रभांग (म्हिजे आकृचत चवशषे रिना), गळयात लोंबिारी, टपोरे मोती असिारी, स्तनाांना 
शोचभवांत करिारी, िमकिाऱ्या मोत्याांिी माळ, (१२४३) उत्कृष्ट रत्ने जडचवलेली सोन्यािी वळी असिारी 
मनगटे, माचिक, नीलरत्न, चहरे इत्यादींनी य क्त असिाऱ्या अांगठ्या धारि करिारी बोटे, (१२४४) 
िांदनचवलेपनाम ळे धूसर सकवा क ां क म लावल्याम ळे रांगीत शरीर, िीरोदक (िीरोदक वृिापासून तयार 
केलेल्या धाग्याांिे वस्त्र), (अथवा) रेशमी वस्त्र, लहान कूपासक (िोळी) (१२४५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सकञु्चकं वा िलनं तत्तदे्दशानुसारतिः । 
एतन्द्मण्डनमन्द्यद्वा पात्रयोिः श्यामगौरयोिः ॥ १२४६ ॥ 
यथोणितं णविात्यणमत्याह णशववल्लभिः । 

इणत पात्रमण्डनाणन । 
रूपवान्नृत्ततववज्ञो ग्रहमोक्षणविक्षििः ॥ १२४७ ॥ 
समाणदग्रहणवज्ञश्च वाद्यवादनवेणदता । 
संप्रदायागतज्ञानो ध्वणनमािुयगतववणवत् ॥ १२४८ ॥ 
स्थायाणिक्योनताणभज्ञिः कुशलो लयतालयोिः । 
वाद्यप्रबन्द्िणनमाता मुखवादे्यषु कोणवदिः ॥ १२४९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तसेि त्या त्या देशान सार कां ि कय क्त अशी हालिाल ही (सवय) श्याम व गौर पात्रािी भषूिे होत. (१२४६) 
सकवा द सरीही यथायोग्य भषूिे धारि करावी असे चशवचप्रय (शाङ यगदेव) साांगतो. (१२४७–) 

ही पात्रािी भषूिे होत. 
 
(चशिकािे लिि)– 

रूपवान, नृत्तािे तत्त्व जाििारा, ग्रह व मोि याांत चनष्ट्िात, (१२४७) सम इत्यादी ग्रह जाििारा, 
वाद्यवादनािा जािकार, सांप्रदायान सार ज्ञान प्राप्त झालेला, आवाजाच्या गोडीिे तत्त्व जाििारा, 
(१२४८) स्थायाांमधील अचधकता सकवा उिेपिा याांिा जािकार, लय व ताल याांत क शल, वाद्याांिे प्रबांध 
चनमाि करिारा, म खवाद्याांत तयार, (१२४९) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
क . उपाध्यायािे लक्षि सागंत आहे – 
उपाध्याय म्हिजे येथे भरत इत्यादींनी साणंगतलेल्या शास्त्रािा जािकार असा अणभनय 

णशकणविारा णवद्वान म्हटला आहे. ‘नृत्ततववज्ञिः’, ‘गात्रणवके्षपमात्र’ इत्यादीने लक्षि साणंगतलेल्या नृत्तािे 
तवव म्हिजे ताल, लय यावंर आिारलेले इत्यादी स्वरूप जो जाितो तो. ‘ग्रहमोक्षणविक्षििः’ म्हिजे गीत 
व वाद्य यािंा आरंभ व उपसंहार जाििारा. ‘समाणदग्रहणवज्ञिः’ म्हिजे ताना (ला?) त जे सम, अतीत व 
अनागत असे तीन ग्रह साणंगतले आहेत ते णवशेष प्रकारे जो जाितो तो. ‘वाद्यवादन-वेणदता’ म्हिजे तत 
इत्यादी वाद्याचं्या वादनप्रकारािंा जािकार. ‘संप्रदायागतज्ञानिः’ म्हिजे शास्त्रात त्या त्या रहस्यातंील 
गुरूच्या उपदेशामुळे परंपरेने आलेल्या गोष्टींिे पणरपूिग ज्ञान असिारा. ‘ध्वणनमािुयगतववणवत्’ म्हिजे 
नादाच्या मािुयािे तवव जाििारा. ध्वणनमािुयग म्हिजे नादािे मािुयग; ज्या णवणशष्ट नादाच्या योजनेने त्या 
त्या रागात रंजकतेिे वैणशष्ट्ट्य उत्पन्न होते ते ध्वणनमािुयग म्हटले आहे, त्यािे तवव म्हिजे स्वरूप जो 
जाितो तो ‘स्थायाणिक्योनताणभज्ञिः’ म्हिजे रागािे अवयव असिाऱ्या स्थायािंा अणिकपिा ककवा 
उिेपिा जाििारा. लोकात जसा (एखादा) हात, पाय इत्यादी अवयवातंील अणिकपिा ककवा कमीपिा 
पाहतो त्याप्रमािे रागातील स्थायािंा अणिकपिा ककवा कमीपिा तो जाितो असा अथग. ‘कुशलो 
लयतालयोिः’ म्हिजे दु्रत इत्यादी लय व िच्चत्पुट इत्यादी ताल यातं कुशल; िालू लयीत दुसरी लय 
योजिे आणि िालू तालात दुसरा ताल योजिे म्हिजे कुशलता होय. ‘वाद्यप्रबन्द्िणनमाता’ म्हिजे पूवी जे 
यणत इत्यादी वाद्यािें प्रबंि साणंगतले ते णनमाि करण्यास समथग असिारा. ‘मुखवादे्यषु कोणवदिः’ म्हिजे 
मुखवाद्यात णनष्ट्िात. मुरज इत्यादी वाद्यातूंन उत्पन्न होिारे विगसमुदाय जे्हा तालिारक तोंडाने म्हितो 
ते्हा त्यानंा मुखवादे्य म्हटले जाते; त्यातं कोणवद म्हिजे त्यातंील गुि व दोष जाििारा. ‘उद् भेत्ता 
नूत्नभङ गीना्’ म्हिजे गीत, वाद्य व नृत्त या णतन्द्हींतही नवीन प्रकार णनमाि करिारा. 
‘णशष्ट्यणशक्षिदणक्षििः’ म्हिजे णशष्ट्यानंा योग्य तऱ्हेने णवद्या देण्यास समथग. ‘नृत्तगीतवाद्य्यवत्स्थतेिः-
प्रणतिापणयता’ म्हिजे देशी व मागग या प्रकारानंी तूयगत्रय म्हिजे नृत्तगीतवाद्य यािंी त्स्थर स्थापना 
करिारा. ‘प्रणवष्टोहृदय्’ म्हिजे पात्राकडून आपल्या हृदयात प्रवशे केला गेलेला असा कमगणि प्रयोग 
करावा. ‘पात्रस्य हृणद स्वय ं प्रणवष्टिः’ म्हिजे पात्राच्या हृदयात स्वतिः प्रणवष्ट झालेला असा कतगणर प्रयोग 
करावा. णशक्षक व पात्र यािंी हृदये एक झाली पाणहजेत असा यािा अथग. नाहीतर साणववक अणभनयािा 
उपदेश होत असता यािा संभव राहिार नाही. ‘रञ्जकिः’ म्हिजे अणभनयािा उपदेश इत्यादींत आणि 
शास्त्रििांत लोकािें मन आकर्तषत करिारा. ‘नृत्यदोषणविानणवत्’ म्हिजे नृत्तािा दोष व णविान जो 
जाितो तो अशा प्रकारिा णशक्षक असावा. म्हिायिे आहे ते हे की णशक्षक, नृत्त इत्यादींिे लक्ष्यातंील 
(म्हिजे प्रिारातील) स्वरूप जाििारा असावा पि ते ते काम करिारा नसावा. (१२४७ ते १२५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उदे्भत्ता नूत्नभर्ङ्ीना ंणशष्ट्यणशक्षिदणक्षििः । 
प्रणतिापणयता नृत्तगीतवाद्य्यवत्स्थतेिः ॥ १२५० ॥ 
प्रणवष्टो हृदय ंयद्वा पात्रस्य हृणद ि स्वय् । 
रञ्जकिः स्यादुपाध्यायो नृत्तदोषणविानणवत् ॥ १२५१ ॥ 

इत्युपाध्यायलक्षि् । 
यतै्रको मुखरी श्रेिस्तथा प्रणतमुखयगणप । 
द्वावावजिराविावजौ ि करटािरौ ॥ १२५२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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नवीन (नृत्तािे) प्रकार शोधून काढिारा, चशष्ट्याांना चशकचवण्यात क शल, नृत्त, गीत व वाद्य याांिी 
चवचशष्ट स्स्थचत स्स्थरपिे स्थाचपत करिारा, (१२५०) (पात्राकडून) हृदयात प्रवशे केलेला सकवा पात्राच्या 
हृदयात स्वतः प्रवशे केलेला, नृत्तातील दोषाांिे व चवधानाांिे ज्ञान असिारा आचि रांजक असा चशिक 
असावा. (१२५१) 

हे चशिकािे लिि होय. 
 
(सांप्रदायािे लिि)– 

ज्यात एक म खरी श्रेष् (असून) प्रचतम खरीही असतो; (तसेि) दोन आवजधारी, दोन अड्डावज 
(धारि करिारे), दोन करटाधारी, (१२५२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

द्वाकत्रशन्द्मदगलिरा वरास्तालिरद्वय् । 
कासं्यतालिरास्त्वष्टाणवष्टािः काहणलकद्वय् ॥ १२५३ ॥ 
वाणंशकौ रणसकौ ्यक्त्तसुरक्त्तप्रिुरध्वनी । 
ित्वारो मिुरध्वाना भवन्द्त्येते वरास्तयोिः [‘भवन्त्येते वरास्तयोः’ असा पाठ अड्यार आवतृ्तीत आहे. (पृ. ३७३) वरच्या 
श्लोकाधात (श्लोक १२५४) दोन वाांचशक साांचगतले असून द सऱ्या श्लोकाधात गोड आवाज असिारे िार साांचगतले आहेत. या द सऱ्या 
श्लोकाधािा अथय अड्यार पाठान सार ‘हे िार गोड आवाज असिारे श्रेष् असतात.’ असा होईल. याम ळे अथयबोध होत नाही. 
स धाकरटीकेत ‘िार वाांचशक’ एवढेि म्हटले आहे. पि वरच्या ओळीतील दोन वाांचशकाांिा चनदेशि केलेला नाही. या भागावर 
कचल्लनाथािी टीकाही नाही. आनांदाश्रम आवृत्तीत ‘भवन्त्येते करास्तयोः’ असा एक पाठ चदला असून तळटीपेत ‘भवन्त्यो नरकास्तयोः’ 
असा एक पाठ चदला आहे. (पृ. ८००) याही पाठाांनी काही अथयबोध होत नाही. जायसेनापतीने दोन वाांचशक व िार ओत कार साांचगतले 
आहेत. (नृ. र.,पृ. २३५) याम ळे सांगीत रत्नाकरातील श्लोकाधय ‘ित्वारो मध रध्वाना भवन्त्योत करास्तयोः’ असा घेिे हाि एक पयाय 
अथयबोध होण्याच्या दृष्टीने मानावा लागतो. त्यान सार भाषाांतर केले आहे. ओत कार म्हिजे कोिता वादक हे स्पष्ट होत नाही. डॉ. 
राघवन् याांनी चटप्पिीमध्ये (पृ. ४०) ओता या वाद्यप्रबांधािा वादक म्हिजे ओत कार का? असा सांभाव्य वाटिारा अथय प्रश्नपूवयक चनर्तदष्ट 
केला आहे.] ॥ १२५४ ॥ 
द्वौ मुख्यगायनौ सािगमष्टणभिः सह गायनैिः । 
मुख्यगायणनके िाष्टौ सहगायणनकास्तयोिः ॥ १२५५ ॥ 
संप्रदायसमुल्लाणस पात्रमेकं गुिात्न्द्वत् । 
सवेऽमी रूपवन्द्तिः स्युणश्चत्रालंकरिात्न्द्वतािः ॥ १२५६ ॥ 
गीताणदसाम्यणनपुिािः प्रहषोत्लुल्लिेतसिः । 
उत्तमिः संप्रदायोऽसौ [‘पात्राला उपयोगी असिाऱ्या (गायक-वादकाांिा) वृांद सम दाय म्हटला जातो व परांपरेने प्राप्त होिाऱ्या 
उपदेशाम ळे तो सांप्रदाय म्हटला जातो’ असे जायसेनापतीने साांचगतले आहे. (न.ृ र., पृ. २३४)] लोके कुणटलमुच्यते ॥ १२५७ 
॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
श्रेष् असे बत्तीस मदलधारक, दोन तालधारी, आचि आठ काांस्यताल धारि करिारे (ज्यात) मानले 
आहेत; (त्यािप्रमािे) दोन काहलावादक, (१२५३) (आचि) रचसक, स्पष्ट, रांजक व प्रि र नाद काढिारे 
दोन वाांचशक (ज्याांत असून) त्याांिे गोड आवाज असिारे िार ओत कार असतात; आठ सहगायकाांसह दोन 
म ख्य गायक, व आठ सहगाचयकाांसह दोन म ख्य गाचयका असून त्याांमध्ये सांप्रदाय–प्रकाशक एक ग िसांपन्न 
पात्र असते. हे सवय रूपवान व चवचवध अलांकाराांनी य क्त असून गीत इत्यादींिे साम्य ठेवण्यात चनप ि व 
आनांदाने मन प्रर्फ चल्लत असिारे असतात; तो हा उत्तम सांप्रदाय होय. लोकाांत तो क चटल म्हिून म्हटला 
जातो. (१२५७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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क . आता संप्रदायािे लक्षि देत आहे– येथे नतगनाला उपयोगी वादक व गायक यांिा वृंद 
लोकरूढीने संप्रदाय म्हिून म्हटला आहे. (१२५७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तदिं मध्यमो न्द्यनूोऽस्मात्कणनिो णनगद्यते । 
इणत संप्रदायलक्षि् । 
अनुवृणत्तमुगखणरिस्तल्लयोन्द्यूगनपूरि् [‘॰ तल्लयोन्यूयनपूरिम्’ असा पाठ अड्यार आवतृ्तीत आहे. (पृ. ३७४) ‘म खरीला 
अन सरिे, त्यािी लय (साांभाळिे), न्यूनता पूिय करिे व तालाला अन सरिे असे िार ग ि सांप्रदायािे होत.’ हे स्पष्टीकरि 
स धाकरटीकेत चदलेले आहे. त्यान सार पाठ ‘तल्लयो न्यूनपूरिम्’ असा पाचहजे. त्याप्रमािे भाषाांतर केले आहे. आनांदाश्रम आवतृ्तीत (पृ. 
८००) ‘॰ तलयोन्यूयनपूरिम्’ असा पाठ घेतला असून तळटीपेत ‘॰तालयोन्यूयनपूरिम्’ असा पाठ चदला आहे. याम ळेही काही स स्पष्ट 
प्रकाश पडत नाही.] ॥ १२५८ ॥ 
तालानुवृणत्तणरत्येते ित्वारिः कुणटले गुिािः । 
संप्रदायस्य दोषिः स्यादेतद् गुिणवपयगयिः ॥ १२५९ ॥ 

इणत संप्रदायगुिदोषािः । 
अथ शुद्धपद्धणतिः – 
संगीतजै्ञबुगिैिः सािं नायके पे्रक्षके त्स्थते । 
प्रणवश्य रर्ङ्भूकम ते णतिन्द्तिः सापं्रदाणयकािः ॥ १२६० ॥ 
वाद्याना ंनादसाम्य ंि कृत्वावत्स्थतमानसािः । 
मेलापकं वादयेयुिः प्रबन्द्िं गजरं ततिः ॥ १२६१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
त्याच्या अध्याने असिारा सांप्रदाय मध्यम व त्यापेिाही कमी असिारा कचनष् म्हटला जातो. 

(१२५८–) 
हे सांप्रदाय लिि होय. 

(सांप्रदाय-ग िदोष)– 
म खरीला अन सरिे, त्यािी लय (साांभाळिे), (त्याच्या लयीतील) न्यूनता पूिय करिे, (१२५८) 

आचि तालाला अन सरिे हे िार ग ि क चटलात होत. या ग िािा अभाव म्हिजे सांप्रदायािा दोष 
होय.(१२५९) 

हे सांप्रदायािे ग ि-दोष होत. 
 
आता श द्धपद्धचत– 

सांगीत जािकार चविानाांच्यासह पे्रिक नेता उपस्स्थत झाल्यावर, रांगभमूीवर प्रवेश करून उभे 
राहिाऱ्या साांप्रदाचयकाांनी (१२६०) वादे्य स रात चमळवनू सावधान मनाने मेलापक प्रबांध वाजवावा. मग गजर 
(वाजवावा). (१२६१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

संप्रदायािे गुिदोष सागंत आहे– (१२५८,१२५९) 
 
क . संप्रदायािी शुद्धपद्धणत सागंत आहे – 
मेलापक इत्यादी पूवी साणंगतलेले वाद्यप्रबंि जोडून घ्यावे ितुरश्रावर आिारलेली ती सम अगें व 

त्र्यश्रावर आिारलेली ती णवषम अगें होत. सम अगंानंी, णवषम अगंानंी ककवा दोन्द्हींवर आिारलेल्या अगंानंी 
नृत्त करावे. ‘णनजेच्छया गीयमानैिः’ म्हिजे सूडक्रम सोडून गाणयल्या जािाऱ्या, ‘प्रबंिानंी’ म्हिजे एला 
इत्यादींनी. सम, णवषम व दोन्द्ही णमळून स्वरूप असिारे ते णत्रणवि नतगन होय ककवा नाट्य, नृत्य व नृत्त या 
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भेदामुंळे णत्रणवि होय. अथग असा की जे्हा रसािा आश्रय घेऊन गीताच्या अथािा अणभनय केला जातो 
ते्हा ते नाट्य होय; जे्हा भावािा आश्रय घेऊन गीताच्या अथािा अणभनय केला जातो ते्हा ते नृत्य होय; 
जे्हा केवळ गात्रणवके्षपानंी लक्त गीतािे अनुकरि केले जाते ते्हा ते नृत्त होय. 

पात्रप्रवशेािा स्वीकारायच्या पक्षानुसार काल सागंत आहे.– जे्हा गजरानंतर उपशमािे वादन 
योजलेले नसते ते्हा पात्राने गजराच्या आरंभी प्रवशे करावा; जे्हा गजरानंतर उपशमािे वादन योजलेले 
असते ते्हा पूवी साणंगतलेल्या प्रकाराने उपशमाच्या आरंभीि पात्राने प्रवशे करावा. ही पद्धणत लोकाचं्या-
कडून पणरणवणड म्हिून म्हटली जाते. समहस्त इत्यादी पाट वाद्याध्यायात साणंगतलेले जािावे, समहस्त 
इत्यादी पाट नसल्याने गीत व वाद्य यािें केवळ असे स्वरूप जािाव.े येथे ‘वाद्य’ या शब्दाने ‘मुखवाद्य’ 
साणंगतले आहे. त्यावरून त्यािे यणत इत्यादी प्रबंि जािावे. येथे अणभप्राय असा की एला इत्यादी गीतप्रबंि 
व यणत इत्यादी वाद्यप्रबंि त्याला त्याला उपरंजक असिाऱ्या मुरज इत्यादींच्या वादनाणशवायही नतगनात 
योजावे असे काहींिे मत आहे. दुसऱ्यािें मत सागंत आहे– केवळ गीतप्रबंि ककवा केवळ वाद्यप्रबंि यािंा 
प्रयोग करावा. (१२६० ते १२७२) 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ततो जवणनकान्द्तिौ दिानं कुसुमाञ्जणल् । 
पातं्र णतिेदणििाय स्थानकं सौिवात्न्द्वत् ॥ १२६२ ॥ 
ततश्चोपसमारम्भेऽअन्द्तिाने [‘ततिोपसमारम्भे’ असा पाठ अड्यार व आनांदाश्रम या दोन्ही आवृत्तींत घेतलेला आहे. (अड्यार 
आ., प.ृ ३०४; आनांदाश्रम आ., पृ. ८०१) पि प ढील वियनावरून तो ‘ततिोपशमारम्भ’े असा असिे आवश्यक आहे.] िापसाणरते। 
सभाजनमनोहाणर पातं्र रर्ङ्भुवं णवशेत् ॥ १२६३ ॥ 
वाद्यमाने प्रबन्द्िे िोपशमादौ ि वादकैिः । 
सुभणर्ङ् रर्ङ्पीठस्य मध्ये पुष्ट्पाज्जकल णक्षपेत् ॥ १२६४ ॥ 
यतिः स्वय ंसुरज्येिो मध्यरर्ङ्मणिणितिः । 
ततिः प्रहषगसंपनं्न नृत्तारै्ङ्रेव केवलैिः ॥ १२६५ ॥ 
वादे्यनोपशमेनात्र नृत्येत्पातं्र मनोत्न्द्वत् । 
पदमोता ि कणवतं मलपावत्सकावणप ॥ १२६६ ॥ 
णरगोिी तुडुकेत्येणभिः प्रबन्द्िैर्तनयतक्रमैिः । 
स्वेच्छाकृतक्रमैयगद्वा वाद्यमानैिः समन्द्ततिः ॥ १२६७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नांतर पडद्याच्या आत, र्फ लाांिी ओांजळ धारि करिाऱ्या पात्राने सौष्वय क्त स्थान योजून उभे राहाव.े 
(१२६२) नांतर (उपशमाच्या) आरांभी पडदा दूर केल्यावर सभेतील लोकाांिे मन हरि करिाऱ्या पात्राने 
रांगभमूीवर प्रवशे करावा. (१२६३) वादकाांकडून उपशम इत्यादी प्रबांध वाजवला जात असता, छान तऱ्हेने 
रांगपीठाच्या मध्ये र्फ लाांिी ओांजळ रे्फकावी; (१२६४) कारि रांगभमूीच्या मध्ये स्वतः स रश्रेष् (इांद्र) अचधचष्त 
झालेला असतो. मग अत्यांत आनांदाने सांपन्न व मनाने य क्त अशा पात्राने केवळ नृत्ताांगाांनीि, उपशम वाद्याने 
नृत्य कराव.े पद, ओता, कचवत, मलप व अवत्सक, (१२६५,१२६६) चरगोिी आचि त ड का या ठराचवक 
क्रमाने सकवा स्वचे्छेने योजलेल्या प्रबांधाांिे वादन सभोवार िालू असता (१२६७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समारै्ङ्र्तवषमारै्ङ्वोभयवैा नृत्तमािरेत् । 
ततिः शुद्धप्रबन्द्िैश्च गीयमानैर्तनजेच्छया ॥ १२६८ ॥ 
पातं्र णविाय णत्रणविं नतगनं स्थानमािरेत् । 



 
अनुक्रमणिका 

गजराननन्द्तरं नात्स्त यदोपशमवादन् ॥ १२६९ ॥ 
पातं्र तदा तदारम्भे प्रणवशेणदणत तणद्वदिः । 
इणत पद्धणतरुक्त्तये ंप्रोक्त्ता पणरणवणडजगने ॥ १२७० ॥ 
वादनं समहस्तस्य प्राक्प्रवशेात्परे जगुिः । 
समहस्ताणदणभिः पाटैिः सुवृत्तिैः पृिसौिवैिः ॥ १२७१ ॥ 
त्स्थतेन समपादेन प्रवेशं ते प्रिक्षते । 
केणिदाहुिः केवलयोिः प्रयोगं गीतवाद्ययोिः ॥ १२७२ ॥ 
एकैकशिः प्रयोगोऽणप गीतादेिः कैणश्चणदष्ट्यते । 

इणत शुद्धपद्धणतिः । 
--------------------------------------------------------------------------------- 
सम अांगाांनी, चवषम अांगाांनी सकवा दोन्हींनी नृत्त कराव.े नांतर स्वचे्छेने गाचयल्या जािाऱ्या श द्ध प्रबांधाांनी 
(१२६८) पात्राने चत्रचवध नतयन करून स्थान योजाव.े गजरानांतर जेव्हा उपशमािे वादन नसते (१२६९) 
तेव्हा त्याच्या (म्हिजे गजराच्या) आरांभी पात्राने प्रवशे करावा असे ते (नृत्त) जाििारे (म्हितात). अशी 
ही पद्धचत साांचगतली आहे. लोकाांत ती पचरचवचड म्हटली जाते. (१२७०) 
 

द सऱ्या (आिायांनी) प्रवशेापूवी समहस्तािे वादन साांचगतले आहे. समहस्त इत्यादी पाटाांनी व 
िाांगल्या योजलेल्या पाठीच्या सौष्वाांनी, (१२७१) समपाद स्थान योजून ते प्रवशे साांगतात. काही र्फक्त 
गीत व वाद्य याांिाि प्रयोग साांगतात. (तर) काहींनी गीत इत्यादी एकेकट्याांिा प्रयोगही मानला आहे. 
(१२७२,१२७३–) 

ही श द्धपद्धचत होय. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
अथ गौण्डलीणवणििः– 

वाद्यप्रवन्द्िैिः कणठनैस्त्यक्त्तमेलाणदणभस्तथा ॥ १२७३ ॥ 
गीतैिः सालगसूडस्थैिः प्रबन्द्िैयगद् धु्रवाणदणभिः । 
लास्यारै्ङ्िः केवलैररै्ङ्िः कोमलैशै्चव नृत्यणत ॥ १२७४ ॥ 
स्वय ंगायणत वाद्य ंि णत्रवलीं वादयेत्स्वय् । 
तत्पातं्र गौण्डली केणिद्वादनं नात्र मन्द्वते ॥ १२७५ ॥ 
णत्रवलीिारिं स्कन्द्िे ग्राम्यत्व ंकुरुते णियािः । 
अगायन्द्ती त्वशारीरा सैवस्यान्द्मूकगौण्डली ॥ १२७६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आता गौण्डलीिी पद्धती – 

जे पात्र कठीि अशा वाद्यप्रबांधाांनी तसेि एला इत्यादी गीताांनी रचहत असे, ध्र व इत्यादी सालगसूड 
प्रबांधाांनी, लास्याांगाांनी आचि केवळ कोमल अांगाांनीि नृत्य करते, (१२७३, १२७४) स्वतः गाते व स्वतःि 
चत्रवली वाद्य वाजवते ते पात्र गौण्डली होय. काही यात (चत्रवलीिे) वादन मानीत नाहीत. (१२७५) 
(कारि) खाांद्यावर चत्रवली धारि करिे स्त्रीच्या बाबतीत ग्राम्य स्वरूप चनमाि करते. शारीर नसल्याने 
गायन न करिारी ती (गौण्डली) ि मूकगौण्डली होय. (१२७६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . आता गौण्डलीिी पद्धत सागंत आहे – 
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कठीि वाद्यप्रबंिानंी म्हिजे जोरदार नतगनातं योजायच्या ओता कणवत इत्यादींनी रणहत; तसेि 
एला इत्यादी गीतानंी रणहत. िारी इत्यादी लास्यागंांनी व केवळ कोमल अगंांनी म्हिजे थोडीशीही उद्धत 
नसलेल्या अगंानी. साणंगतलेल्या धु्रव इत्यादींनीि दुसऱ्यांनी न्हे. यानंीि जे पात्र नृत्य करते व स्वतिः गाते 
आणि णत्रवली वाद्य वाजवते ते गौण्डली म्हटले आहे. तूयगत्रय (म्हिजे गीत, वाद्य व नृत्त णतन्द्ही) एकानेि 
योजावे असा अणभप्राय होय. त्या गौण्डलीिे नतगन लक्षिा या शब्दवृत्तीिा आश्रय घेऊन गौण्डली म्हिून 
म्हितात. ज्याप्रमािे ‘गंगेवर गौळवाडा’ असे म्हिण्यात गंगा या शब्दाने लक्षिेने तट हा अथग णमळतो 
त्यािप्रमािे आश्रय व आश्रयी या संबंिामुळे नतगनही गौण्डली म्हिून उपिाराने (म्हिजे लक्षिेने) म्हटले 
जाते. त्या गौण्डली नृत्तािी पद्धणत गौण्डलीणवणि म्हटली आहे. ही पद्धणत देशीपद्धणत म्हटली आहे. येथे 
योजलेल्या ‘तु’ (म्हिजे परंतु) या शब्दाने शुद्ध पद्धतीिे मागगस्वरूप उपिाराने प्रकाणशत होते. 

‘आरंभ केलेल्यािा उपशम असता’ म्हिजे या गजरािा उपशम नावािा खंड सुरू झाला असता. 
उज्या भागाला प्रवर्ततत केलेली स्यागें होत आणि डा्या भागाला प्रवर्ततत केलेली वामागें होत. ही दोन्द्ही 
णवषमागें म्हटली जातात. पुढच्या भागाला प्रवर्ततत केलेली पुरोंगे होत. ती समागें म्हटली जातात. ‘ती 
आणवष्ट्कृत करीत’ म्हिजे प्रकाणशत करीत. अथात वेगवगेळेपिाने दाखवीत. सवांगनतगन म्हिजे स्यागें, 
वामागें व पुरोंगे यािें णमणश्रत नतगन. 

णरगोिीतही आरंभी वैकत्ल्पक उट्टवि साणंगतले असल्याने येथेही णरगोिीच्या आरंभी लणलत 
उट्टवि योजावे असा अथग. त्यायोगे णरगोिी उट्टविस्वरूपािी (म्हिजेि उट्टवियुक्त) होते. 
उट्टविलक्षि पूवी साणंगतलेले जोडून घ्यावे. ते लक्षि असे–“जी स्वतिःच्या तणद्धवोंदे या अक्षरानंी तसेि 
्यापक अक्षरानंी ककवा पाटानंी रिलेली असते व ककणित णवलंणबत लयीिा आश्रय करिारी असून आरंभी 
व शेवटी देंकाराने अलंकृत केलेली असता णतला उट्टविा म्हितात.” (६.१०१४, १०१५–) 

(वाद्याध्यायात ‘उट्टविी’ असे साणंगतले आहे.) 
ककवा प्रबंिािे अगं म्हिून त्याच्या आरंभी वाजणवली जािारी यणति उट्टवि म्हटली आहे. जसे 

पूवी साणंगतलेि आहे– 
“कोित्याही वाद्यप्रबंिाच्या आरंभी त्यािे अगं म्हिून जे्हा वाद्यजािकार ही (म्हिजे यणत) 

वाजणवतात ते्हा णतला, उट्टवि म्हितात” (६.९५४, ९५५–) या स्वरूपािी ती जािावी. 
स्थान म्हिजे मंद्र, (मध्य व तार) यातंील एक. 
िारी स्वस्थानानंी युक्त ती िार प्रकारिी रागालत्प्त होय. णवणविालत्प्त म्हिजे भंजनी, 

प्रणतग्रहणिका इत्यादी अनेक भेद असिारी रूपकालत्प्त व रागालत्प्त होय. मंठक व प्रणतमंठक याखेंरीज 
देशीतालातंील कोित्या तरी एका तालात (सवग धु्रवक गाऊन) जक्का नावािी यणत म्हटली आहे. ‘ती यणत 
जक्का’ जसे पूवी म्हटलेि आहे. त्या जके्कसह मेलापकयुक्त गायकानंी सतत गाणयल्या जािाऱ्या धु्रव 
नावाच्या खंडाने; धु्रवक गीतािा मध्यखंड णनदर्तशत होतो. मन म्हिजे पूवी लक्षि साणंगतलेले (त्या 
नावािे) लास्यार्ङ् त्याच्या अणभ्यक्तीने मनोहर असे नृत्त थोडे योजून, नंतर गीत वाद्य थाबंल्यावर, अनेक 
प्रकारिे रागावयव असिारे स्थाय योजून वारंवार धु्रवपदाला जाव.े नतगकीने योजायिे म्हिून साणंगतले 
असल्याने, मध्ये मध्ये णवणवि स्थायािें नतगन करून वारंवार धु्रवपदािेही नतगन योजावे असा अथग होय. 
(१२७३ ते १२८९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

गौण्डल्या मण्डनं [स धाकरटीकेत गौण्डलीने किाटदेशमांडन (म्हिजे किाट देशातील भषूिे) योजाव े असे म्हटले आहे. 
(अड्यार आ., भा. ४, पृ. ३८०) त्यावरून ‘मण्डलां ’ या ऐवजी ‘मांण्डनां’ हा पाठ या टीकाकाराने घेतलेला चदसतो व तोि योग्य आहे. 
अड्यार व आनांदाश्रम या दोन्ही आवृत्तींत ‘मण्डलां ’ हाि पाठ घेतलेला आहे. सांगीतराज व सांगीतम क्तावली याांत ‘मण्डनां’ हाि पाठ 
आहे. (पाहा नृ. र., प्रस्तावना, पृ. १३५, तळटीप १)] प्रोक्त्त ंतज्जै्ञिः किाटदेशज् । 
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तस्याश्च नतगनं प्राहुगौण्डलीं [नृत्तरत्नावलीत प ढील वियन गोण्डलीसांबांधात चमळते– ‘पूवी कल्याि या राजधानीत 
भतूमातृमहोत्सवात चभचल्लिीिा वेष घेतलेल्या एका नाििाऱ्या व गािाऱ्या य वतीला कौत काने स्वतः पाहून, आनांचदत होऊन सोमेश्वराने 
मनोहर चित्रगोण्डलीचवधी चनमाि केला; कारि महाराष्ट्रात चभल्लीि गोण्डली म्हिून म्हटली जाते.’ 

“पावयतीने कोमलाांगी व स केशी अशा क ण्डली नावाच्या चदव्य स्त्रीला सांगीत व कोमल नृत्त चशकचवले. त्या नृत्ताला त्या 
सांबांधाम ळे प्रािीनाांनी क ण्डली म्हटले आहे.” (न.ृ र.,प.ृ २२९) (क ण्डली नृत्ताच्या उत्पत्तीिे हे द सरे स्पष्टीकरि काहींच्या मते आहे. 
गोण्डली यािे नांतर कस्ल्पलेले सांस्कृत भाषेतील रूप क ण्डली म्हिता येईल.)] लक्षिाश्रयात् ॥ १२७७ ॥ 
तत्रत्या ंपद्धकत प्राहुस्तणद्वदो गौण्डलीणवणि् । 
सा देशीपद्धणतस्तूक्त्ता तल्लक्ष्म ब्रूमहेऽिुना ॥ १२७८ ॥ 
किाटमण्डलैयुगक्त्तास्तत्र स्यिः सापं्रदाणयकािः । 
पूवगवत्समनादत्वमातोद्याना ंणविीयते ॥ १२७९ ॥ 
मेलापकं वादयेयुरेकताल्या समाणहतािः । 
येन केनाणप तालेन गजरे वाणदते सणत ॥ १२८० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
तज्ज्ञाांनी गौण्डलीिे मांडन (म्हिजे भषूिे) किाट देशात उत्पन्न झालेले असे साांचगतले आहे. चतिे 

नतयन, लििेिा आश्रय घेऊन गौण्डली म्हिनू म्हितात. (१२७७) 
 
त्या (गौण्डलीच्या) पद्धतीला यातले जािकार गौण्डलीचवचध म्हितात. पि ती देशी पद्धचत म्हिनू 

साांचगतली आहे. चतिे लिि आम्ही आता साांगतो. (१२७८) 
 

त्यात साांप्रदाचयक किाट प्रदेशातले असावते. पूवीप्रमािे वादे्य एका स रात चमळचवली जातात 
(चमळवावी). (१२७९) 
 

एकाग्रचित्ताने (वादकाांनी) एकताली तालात मेलापक वाजवावा. कोित्याही एका तालात गजर 
वाजवल्यावर (१२८०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णनिःसारिैकताल्या [चनःसारिैकताल्या असा पाठ अड्यार व आनांदाश्रम या दोन्ही आवृत्तींत आहे. पि तो चनचिति 

‘चनःसारुिैकताल्या’ असा पाचहजे. तालािे नाव ‘चनःसारु’ आहे. ‘चनःसार’ नाही.] वारब्िस्योपशमे सणत । 
पातं्र प्रणवश्य रर्ङ्स्य मध्ये पुष्ट्पाञ्जकल णक्षपेत् ॥ १२८१ ॥ 
आणवष्ट्कुवगत्स्यवामपुरोर्ङ्ाण्यथ नृत्यतिः । 
गजरोपशमेनैव ततिः सवार्ङ्नतगन् ॥ १२८२ ॥ 
अितालं णनिःसारंु िैकतालीं णश्रतया ततिः । 
णरगोण्या तालणनयमरणहताभ्यामतिः पर् ॥ १२८३ ॥ 
अवत्सकणवताभ्या ंि क्रमान्नतगनमािरेत् । 
नानाणविं पुननृगत्येणद्रगोण्योट्टविात्मना ॥ १२८४ ॥ 
णनवाणरतेषु वादे्यषु दत्त ेस्थानेऽथ वाणंशकैिः । 
सह गायणत संयुक्त्तसै्तैिः सािगमथ गौण्डली ॥ १२८५ ॥ 
उच्चायग स्थाणयनं कुयाद्रागालत्प्तं ितुर्तविा् । 
अन्द्या वा गायनी मुख्या णवणविालत्प्तमािरेत् ॥ १२८६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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(आचि) चनःसारू सकवा एकताली तालात आरांभ केलेल्या (गजरािा) उपशम हा खांड स रू केल्यावर पात्राने 
प्रवशे करून रांगाच्या मध्यभागी र्फ लाांिी ओांजळ टाकावी. (१२८१) 
 

मग उजवी, डावी व प ढिी अांगे आचवष्ट्कृत करीत नाििाऱ्या (पात्राने) गजराच्या उपशमानेि 
सवांगनतयन (कराव)े. (१२८२) नांतर अड्डताल, चनःसारू व एकताली (तालाांत) योजलेल्या चरगोिीने व मग 
तालचनयम नसलेल्या (१२८३) अवत्स व कचवत याांनी क्रमाने नतयन योजाव.े प न्हा उट्विस्वरूपाच्या 
चरगोिीने नाना प्रकारे नतयन कराव.े (१२८४) 
 

वादे्य थाांबल्यावर आचि वाांचशकाांनी स्थान चदल्यावर मग गौण्डली त्याांच्या सह चमळून गाते. (१२८५) 
स्थायी स्वर म्हिून िार प्रकारिी रागालस्प्त (चतने) योजावी. सकवा द सऱ्या म ख्य गाचयकेने चवचवध 

आलस्प्त योजावी. (१२८६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मण्ठकात्प्रणतमण्ठाच्च तालेनान्द्येन संयुत् । 
सकलं धु्रवकं गीत्वा जक्कया वाद्यमानया ॥ १२८७ ॥ 
िक्ष्िं धु्रवाख्यखण्डेन गीयमानेन संतत् । 
गायनैमेलकोपेतैमगनो्यत्क्त्तमनोहर् ॥ १२८८ ॥ 
नृत्त ंककणिणद्विायाथ शान्द्तयोगीतवाद्ययोिः । 
णविाय णवणविस्थायान्द्मुहुधु्रगवपदं व्रजेत् ॥ १२८९ ॥ 
काणंश्चद्गीतस्य तालेन गीततालाक्षरैिः परान् । 
नाणतदीघान्नाणतनीिान्द्मािुयगप्रौणढपेशलान् ॥ १२९० ॥ 
रत्क्त्तयुक्तात्न्द्वना तालं यणद वादौ णविाय तान् । 
सुतालकणलतप्रान्द्तान् धु्रवखण्डे कलासयेत् ॥ १२९१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मण्ठक व प्रचतमण्ठक यापेिा वगेळया तालाने य क्त सवय ध्र वक गाऊन, जक्का वाजवली जात असता, 
(१२८७) मेलापकय क्त गायकाांकडून सतत ध्र व नावािा खांड गाचयला जात असता, मृद  व मन प्रकट 
होण्याने मनोहर असिारे (१२८८) नृत्त सकचित योजून, मग गीत व वाद्य थाांबल्यावर, चवचवध स्थाय योजून 
वारांवार ध्र वपदाला जाव े(म्हिजे ध्र वपदािे नतयन योजाव)े. (१२८९) 
 

काही (स्थाय) गीताच्या तालाने, (तर) द सरे गीत व ताल याांच्या अिराांनी (योजाव)े. ते र्फार दीघय 
नसिारे, र्फार आखूड नसिारे व माध यय आचि प्रौढी याांम ळे रम्य असिारे आचि रस्क्तसांपन्न असे (योजाव)े. 
(१२९०) 
 

सकवा आरांभी ते तालाचशवाय (आचि) शवेटी शोचभवांत तालाने य क्त असे योजून ध्र वखांडात नतयन 
सांपवाव.े (१२९१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . मध्ये मध्ये योजायिे स्थाय णवशेषत्वाने दाखवीत आहे – ‘गीतस्य तालेन’ म्हिजे गीतातील 
तालाच्या मात्रानंी युक्त अथात गीतातंील अक्षराणंवना. ककवा ते स्थाय आिीच्या भागात तालाणशवाय योजून 
मग शेवटच्या भागात शोणभवंत तालाने युक्त असे योजून धु्रवखंडात ‘कलासयेत्’ म्हिजे नतगन संपवावे. 
कलासाच्या वेळी मुरज इत्यादींच्या वादकानंी साम्याने म्हिजे कालसाम्याने अथात एकाि वेळी आपापल्या 
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वाद्यावर आघात करावा. यावरून त्या कलासात तालािा आघात करण्यािी वेळ प्राप्त झाली असताही तेथे 
आघात करावा असे साणंगतले आहे. कारि त्याच्याही बाबतीत घनवाद्य स्वरूपामुळे वाद्यािे स्वरूप 
समानि असते. कलासात पात्राने णित्रात रेखाटल्याप्रमािे णनश्चल राहाव.े अशा साणंगतल्या प्रकाराने 
कलास करीत पुन्द्हा मध्ये मध्ये स्थाय योजलेले असता, धु्रवािा अशं असिाऱ्या धु्रवखंडािे गायन िाललेले 
असता नृत्त योजावे. नंतर वादकाकंडून आमोग म्हिजे धु्रवािा शेवटिा खंड वाजणवला जात असता नृत्त 
करावे. त्यागाच्या म्हिजे गीतसमाप्तीच्या वेळी गौण्डली नतगकीने बलसंपन्न (स्वरूप िारि करावे). (व) 
तशा (जोरदार) अवस्थेत नाना प्रकारच्या प्रौढ िारी व िालक ज्यात आहेत असे नृत्त करावे. 
‘अत्राभोगेऽणप’ यातील ‘अणप’ या शब्दाने धु्रवखंडाच्या शेवटीही प्रहरि वादनािा प्रयोग प्रकाणशत होतो. 
मग वाद्यसाम्याने नतगन संपवनू णवश्राणंत घ्यावी (१२९० ते १२९५, १२९६ –) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कलासे वाद्यघातं ि कुयुगिः साम्येन वादकािः । 
कलासेषु भवेत्पातं्र लीनं णित्रार्तपतं यथा ॥ १२९२ ॥ 
एवं कुवगत्प्रणक्रयाया ंकृताया ंपूवगवत्पुनिः । 
नृत्त ंसमािरेत्पातं्र गीयमाने धु्रवाशंके ॥ १२९३ ॥ 
आभोगेनाथ नृत्येच्च वाद्यमानेन वादकैिः । 
गौण्डल्योजोत्न्द्वता सा स्यावयागे संणनणहते सणत ॥ १२९४ ॥ 
नानाणविप्रौढिारीिालकं नृत्तमािरेत् । 
अत्र प्रहरिं वाद्यमाभोगेऽप्येतणदष्ट्यते ॥ १२९५ ॥ 
कृत्वाथ वाद्यसाम्येन त्यागं णवश्रात्न्द्तमािरेत् । 
कृत्वा नृत्त ंधु्रवेिैव धु्रववन्द्मण्ठकाणदणभिः ॥ १२९६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वादकाांनी कलासात (म्हिजे समास्प्तमध्ये) साम्याने (म्हिजे एका वळेी) (आपापल्या) वाद्यावर 

प्रहार करावा. कलासात पात्र चित्रात रेखाल्याप्रमािे लीन (म्हिजे चनिल) असाव.े (१२९२) 
 

असे करीत प न्हा पूवीप्रमािे प्रचक्रया करून ध्र वाांश गायला जात असता पात्राने नृत्त कराव.े (१२९३) 
 
नांतर वादकाांकडून वाजवल्या जािाऱ्या आभोगाने नृत्त कराव.े गीतसमास्प्त जवळ आली असता ती 

गौण्डली ओजाने य क्त असावी. (१२९४) (व) चतने नाना प्रकारच्या प्रौढ िारी आचि िालक असिारे असे 
नृत्त योजाव.े यात हे प्रहरि वादन आभोगातही मानले आहे. (१२९५) 
 

वाद्यसाम्याने (नतयनािा) त्याग करून चवश्रास्न्त योजावी. याप्रमािे ध्र वाने नृत्त करून, ध्र वाप्रमािे 
मण्ठक इत्यादींनीही (१२९६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क्रमान्नृत्येणद्वशेषस्तु तेषामेषोऽणभिीयते । 
मण्ठादेधु्रगवखण्डेन केवलं नतगनं भवेत् ॥ १२९७ ॥ 
मण्ठे तु मण्ठतालेन प्रारम्भे नतगनं मत् । 
ततिः स्यादेकताल्यवै मण्ठनृत्त ंक्रमात्क्रमात् ॥ १२९८ ॥ 
नतगनं प्रणतमण्ठादौ स्वतालेनैव कीर्ततत् । 
एषु सालगगीतेषु नृत्त ंदु्रतलयाश्रय् ॥ १२९९ ॥ 
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णवलत्म्बतो लयस्तूक्त्तस्ताण्डवे पत्ण्डतैिः सदा । 
रूपकैरेकताल्यन्द्तैरेवं सालगसूडगैिः ॥ १३०० ॥ 
नर्ततत्वा णक्रयते त्यागो यत्रासौ गौण्डलीणवणििः । 

इणत गौण्डलीणवणििः । 
--------------------------------------------------------------------------------- 
क्रमाने नृत्त कराव.े त्याांिा हा चवशषे साांगतो. मण्ठ इत्यादींिे नतयन केवळ ध्र वखांडाने योजाव.े (१२९७) 
मण्ठात मात्र आरांभी नतयन मण्ठतालात मानले आहे. नांतर क्रमाक्रमाने एकताली तालानेि मण्ठनृत्त योजाव.े 
(१२९८) प्रचतमण्ठ इत्यादींत त्याांच्या त्याांच्या तालानेि नतयन साांचगतले आहे. या सालगगीताांत द्र त लयीिा 
आश्रय असलेले नृत्त (योजाव)े. (१२९९) 

पांचडताांनी चवलां चबत लय नेहमी ताांडवात साांचगतली आहे. अशा रीतीने एकताली ताल शवेटी 
असिाऱ्या सालगसूड रूपकाांनी (१३००) नतयन करून ज्यात समास्प्त केली जाते तो गौण्डलीचवचध होय. 

गौण्डलीचवचध समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . धु्रवात साणंगतलेल्यािा अणतदेश मंठ इत्यादींत करीत आहे – मंठ इत्यादींतला णवशेष सागंत 
आहे– त्यात धु्रवखंडाप्रमािे स्थायािंा प्रयोग करू नये. हा णनषेि (म्हिजे प्रयोग करू नये हे सांगिे) जेथे 
धु्रवापासून आरंभ करून सूडक्रमाने नतगन केले जाते त्याति जािावा. ज्या मंठ इत्यादींपैकी एका तालात 
आरंभ करून, ककवा मंठ इत्यादींपैकी एकेकाच्या प्रािान्द्याने, नतगन केले जाते त्यात आरंभ केलेल्या मंठ 
इत्यादींत ककवा स्वतंत्रपिे योजलेल्या मंठ इत्यादींत स्थायािंा प्रयोग करावाि असा संप्रदाय जािावा. 
‘प्रणतमंठ इत्यादींत त्याचं्या त्याचं्या स्वतिःच्या तालाति नतगन साणंगतले आहे’, यावरून मंठापेक्षा णभन्नपिा 
साणंगतला आहे. या सालगगीतातं हे साणंगतलेले नृत्त लास्यप्राय म्हिून सुकुमार स्वरूपािे असल्याने, 
णवलंणबत लयीत योजले असता अत्यतं कोमल स्वरूप जािवल्याने पे्रक्षकामंध्ये गोडी णनमाि करीत नाही. 
दु्रतलय योजल्याने लास्यातील सुकुमारपिािी परभागामुळे (?) शोभा णनष्ट्पन्न होते. ताण्डव उद्धत 
(म्हिजे आवशेयुक्त अशा जोरदार) स्वरूपािे असल्याने ते दु्रतलयीत योजले असता त्यािे अत्यतं उद्धत 
स्वरूप जािवल्याने पूवी साणंगतलेलाि दोष उत्पन्न होतो. पि णवलंणबत लय योणजली असता पूवीप्रमािे 
परभाग (?) संभवत असल्याने ते दशगनीय होते. जसे लोकातं नीलवस्त्रात ठेवलेला टपोरा मोती ककवा शुभ्र 
वस्त्रात ठेवलेला इदं्रनीलमिी अत्यतं शोभतो त्याप्रमािे (ते शोणभवंत होते). 

या साणंगतल्या तऱ्हेने एकताली शेवटी असिाऱ्या दु्रत इत्यादी सात सालगसूड रूपकानंी ज्या 
गीतात नृत्त करून समात्प्त केली जाते तो गौण्डलीणवणि होय. (१२९६ ते १३००,१३०१–) 

गौण्डलीपद्धणत समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

भस्माणदर्श्वेतणलप्तार्ङ्ो णबभ्रन्द्मुण्डं णशरिः णशखा् ॥ १३०१ ॥ 
भ्राजद्धघगणरकाजालजङघिः शारीरपेशलिः । 
पञ्चार्ङ्कुशलस्तालकलालयणविक्षििः ॥ १३०२ ॥ 
सभाजनमनोहारी यो नृत्यणत स पेरिी । 
घघगरो णवषमं भावाश्रयश्च कणविारकिः ॥ १३०३ ॥ 
गीतं िेणत समािष्ट पञ्चार्ङ्ाणन हरणप्रयिः । 
तत्र घघगणरकावादे्य वहणनघगघगरो मतिः ॥ १३०४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(पेरिीिे लिि) – 
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भस्म इत्यादी पाांढऱ्या (द्रव्याने) शरीराला चवलेपन केलेला, म ांडन केलेले मस्तक व शेंडी धारि 
करिारा, (१३०१) िकाकिाऱ्या घ ांगराांिा समूह पायाांत बाांधलेला, उत्कृष्ट शारीर असिारा, पाि अांगाांत 
क शल, ताल, कला व लय याांत चनष्ट्िात (१३०२) असा, सभासदाांिे मन हरि करिारा जो (नतयक) 
नाितो तो पेरिी होय. 
 

हरचप्रय (शाङ गयदेवाने) घघयर, चवषम, भावाश्रय, कचविार (१३०३) व गीत अशी (ही पेरिी 
नतयकािी) पाि अांगे साांचगतली आहेत. 

 
त्याांतील घघयचरका वादनात वहचन घघयर मानला आहे. (१३०४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क . आता पेरिीिे लक्षि देत आहे – 
भस्म इत्यादी पाढऱ्या रंगाच्या द्र्याने सवग अगंाला णवलेपन केलेला, मंुणडत (म्हिजे हजामत 

केलेले) मस्तक असिारा व शेंडी िारि करिारा, शोणभवंत घंुगरू पायात बािंलेला, िागंले शारीर 
असलेला पंिागंकुशल असा पेरिी (असतो). पेरिीिे नतगन िारीप्रिान असल्याने िारी योजण्याच्या 
प्रयत्नानेि वाजायच्या दोन्द्ही पायातं बािंलेल्या घनवाद्यप्रकार असलेल्या ककणकिी (लहान लहान घंटा) 
घघगणरका (म्हिजे घंुगरू) म्हटल्या जातात. त्या एका ककणकिीिाि आवाज स्पष्ट णनमाि होत नसल्याने 
मोठा नाद उत्पन्न होण्यासाठी त्या पुष्ट्कळ योजायच्या असतात. म्हिून ‘घघगणरकाजाल’ म्हिजे घंुगरािंा 
समूह असे म्हटले आहे. िागंल्या आकारामुळे व नावामुळे शोणभवंत असा घंुगरािंा समूह दोन्द्ही पायातं 
ज्याच्या आहे असा तो ‘भ्राजद्धघगणरकाजालजङघिः’ म्हिून म्हटला आहे. ‘शारीरपेशलिः’ म्हिजे िागंले 
शरीर असिारा. यावरून पेरिीने गायिे अवश्य असते हे साणंगतले आहे. (शारीर म्हिजे जन्द्मजात, 
रागाणभ्यत्क्तसमथग असा आवाज. त्यािे लक्षि णतसऱ्या अध्यायात सणवस्तर णदले आहे.) (३. िो. ८३ ते 
८६) पेरिी, नतगनािी घघगर इत्यादी पाि अगें लगेि साणंगतली जािार आहेत. त्यातं कुशल असिारा. 
(१३०१ ते १३०३) 

त्यातंील घघगरािे लक्षि देत आहे– 
वहणन म्हिजे णवशेष प्रकारिा अभ्यास. त्या घघगरािे सहा भेद देत आहे. अलग आरंभी असिारा 

पाट म्हिजे अलगपाट. पणडवाट इत्यादी नावे देशीप्रणसद्ध असल्याने रूढ म्हिून जािावी. त्यािंी लक्षिे 
मूळ गं्रथातूनि स्पष्ट आहेत. (१३०४, १३१३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पणडवाटश्चपडपिः णसणरपाटोऽलगाणदमिः । 
पाटिः णसणरहराख्यश्च ततिः खलुहुलाह्वयिः ॥ १३०५ ॥ 
इणत घघगरभेदािः स्युिः षडमी तणद्वदा ंमतािः । 
भूणमलग्नाग्रयोर्घ्रयोिः पयायाद् भूणमकुट्टन् ॥ १३०६ ॥ 
पात्ष्ट्िगद्वयेन पाष्ट्ण्या वैकया स्यात्पणडवाटकिः । 

इणत पणडवाटिः (१) 
भवेच्चापडपिः पादतलेनावणनकुट्टन् ॥ १३०७ ॥ 

इत्यपडपिः (२) 
तलेन भूणमलग्नेन पादस्य सरिं पुरिः । 
तथापसरिं पश्चान्द्मुहुिः णसणरपटो भवेत् ॥ १३०८ ॥ 

इणत णसणरपटिः (३) 
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द्वयोश्चरियो्योत्म्न पयायेि प्रकम्पन् । 
यत्कृतं कोमलं सोऽत्रालगपाटिः प्रकीर्तततिः ॥ १३०९ ॥ 

इत्यलगपाटिः (४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पचडवाट, अपडप, चसचरपाट, अलगपाट, चसचरहर नावािा व नांतर खल ह ल नावािा (१३०५) असे 
हे घघयरािे सहा प्रकार ते (नृत्त) जाििाऱ्याांनी मानले आहेत. 
 
(घघयरािे सहा भेद)– 

टोके जचमनीला लागलेले असे पाय ठेवनू क्रमाने दोन्ही टािाांनी सकवा एका टािेने जचमनीवर क ट्न 
करिे पचडवाट होय (१३०६, १३०७–) 

हा पचडवाट होय. (१) 
 

पायाच्या तळव्याने जचमनीवर क ट्न केले असता तो अपडप होतो. (१३०७) 
हा अपडप होय. (२) 

 
तळवा जचमनीला लागला आहे अशा पायाने वारांवार प ढे सरिे व मागे सरिे चसचरपट होय. 

(१३०८) 
हा चसचरपट होय. (३) 

 
दोन्ही पाय क्रमाने आकाशात (म्हिजे जचमनीच्या वर ) कोमलपिे हलचविे असता तो अलगपाट 

म्हटला आहे. (१३०९) 
हा अलगपाट होय. (४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
सत्येकत्स्मन्द्समे पादेऽङ णघ्र पुरिः पे्रणरतो भवेत् । 
यस्तस्य जङ घया कम्पिः प्रोक्त्तिः णसणरहरो बुिैिः ॥ १३१० ॥ 
यद्वा द्वयोिः स्वभावेन णतितोिः पादयोभुगणव । 
जङ घयोिः कम्पनं प्राहुिीरािः णसणरहरं तदा ॥ १३११ ॥ 

इणत णसणरहरिः (५) 
भूलग्नाग्रस्य वामा्घे्रिः पाष्ट्ण्या यद् भूणमकुट्टन् । 
भूलग्नाग्रस्य िान्द्यस्य भ्रमिः स्यापस्यतिः ॥ १३१२ ॥ 
योऽसौ खलुहुलिः प्रोक्त्तो घघगरो नृत्तकोणवदैिः । 
णदशानया परेऽप्यहू्या घघगरािः शोभयात्न्द्वतािः ॥ १३१३ ॥ 
सवे घघगरभेदास्ते कायास्तालानुगाणमनिः । 

इणत खलुहुलिः (६) 
अत्र िोत्प्लुणतपूवं स्यात्करिं णवषमाणभि् ॥ १३१४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
एक पाय सम ठेवनू जो (द सरा) पाय प ढे केला जातो त्याच्या टाांगेने योजलेला कां प चविानाांनी 

चसचरहर म्हटला आहे. (१३१०) सकवा जेव्हा दोन्ही पाय स्वाभाचवक रीतीने जचमनीवर ठेवलेले असता टाांगा 
कां चपत केल्या जातात तेव्हा त्यास चविान चसचरहर म्हितात. (१३११) 
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हा चसचरहर होय. (५) 
 

जचमनीला टोक लागलेल्या डाव्या पायाच्या टािेने जचमनीवर क ट्न केले व जचमनीला टोक 
लागलेला द सरा (म्हिजे उजवा पाय) उजव्या व डाव्या बाजूला चर्फरचवला (१३१२) तर तो 
नृत्तजािकाराांनी खल ह ल घघयर म्हटला आहे. याि तऱ्हेने इतरही शोचभवांत घघयरप्रकार शोधून जािाव.े 
(१३१३) 
 

ते सवय घघयरप्रकार तालाला अन सरिारे असे योजाव.े (१३१४–) 
हा खल ह ल होय. (६) 

 
यात उत्प्ल चतकरि योजल्यास ते चवषम नावािे (अांग) होय. (१३१४) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. णवषम नावािे अगं सागंत आहे– उत्प्लुणतपूवग करि म्हिजे पूवी साणंगतलेले अणंित इत्यादी 

छत्तीस प्रकार असलेले होय. भावाश्रय या अगंािे लक्षि देत आहे – पेरिीने पे्रक्षकातं हास्य णनमाि 
करण्यासाठी योजलेले णवकृत पदाथांिे अनुकरि ज्यात असते ते भावाश्रय होय. 

कणविारािे लक्षि देत आहे– उत्तम नायकािे विगन म्हिजे कणविार होय. गीत नावािे अंग 
सागंत आहे– सालग गीत, दु्रत इत्यादी. (१३१४–१३१५) 

पेरिीिे लक्षि समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवकृताथगनुकारस्तु बुिैभावाश्रयो मतिः । 
कणविारो भवेदत्रोत्तमनायकविगन् ॥ १३१५ ॥ 
अत्रस्यात्सालगं गीतं यदुक्त्त ंगौण्डलीणविौ । 

इणत पेरणिलक्षि् । 
अथ पेरिीपद्धणतिः – 

गौण्डलीणवणिवच्चात्र रर्ङ्स्थािः सापं्रदाणयकािः ॥ १३१६ ॥ 
कुयुगगगम्भीरमातोद्यध्वकन णिणिणििीणत ते । 
ततो णवलत्म्बतप्राये णरगोण्युट्टविाश्रये ॥ १३१७ ॥ 
पादत्रये वाद्यमाने णद्वर्तद्वर्तनिःसारुतालतिः । 
णवशेणद्वकृतवाग्वेषभूषो ररे्ङ्ऽट्टबोडकिः [सांपूिय मस्तक म ांचडत केलेल्या मािसाला ‘बोडका’ व चवकेशा चवधवा स्त्रीला 
‘बोडकी’ हे शब्द मराठीत या ‘अट्बोडक’ शब्दवरून आलेले चदसतात.] ॥ १३१८ ॥ 
तत्स्मन्नृत्यणत हास्यकैरसे णवशणत पेरिी । 
णरगोण्युपशमेनैष प्रणवष्टो नृत्तमािरेत् ॥ १३१९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चवकृत अथािे अन करि चविानाांनी भावाश्रय मानले आहे. उत्तम नायकािे वियन यात कचविार होय. 
(१३१५) जे गौण्डलीचवधीत साांचगतले आहे ते सालग असे गीत (हे अांग) होय. (१३१६–) 

पेरिीिे लिि समाप्त. 
 
आता पेरिीपद्धती– 



 
अनुक्रमणिका 

गौण्डलीचवधीप्रमािेि यात रांगभमूीवर असलेल्या त्या साांप्रदाचयकाांनी (म्हिजे सांप्रदायातील 
वादकाांनी) (१३१६) चधचधचधचध असा वाद्याांिा गांभीर नाद उत्पन्न करावा. नांतर चवलां चबतप्राय लयीतील 
चरगोिी-उट्वि योजलेले (१३१७) तीन पाद चनःसारू तालात दोनदोनदा वाजवले जात असता चवकृत 
भाषा व वषेभषूा असलेल्या अट्बोधकाने (म्हिजे सांपूिय मस्तक म ांचडत असिाऱ्या नतयकाने) रांगभमूीवर प्रवशे 
करावा (१३१८) तो एकमेव हास्यरस असलेले नृत्त करीत असता पेरिीने प्रवशे करावा. प्रचवष्ट झालेल्या या 
(पेरिीने) चरगोिी—उपशमाने नृत्त कराव.े (१३१९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . आता पेरिीिी पद्धणत सागंत आहे– 
‘गौण्डलीणविीप्रमािे’ या अणतदेशाने वादकािें नादसाम्य णनमाि करिे जािून घ्यायिे णरगोिी-

उट्टवि पूवी साणंगतलेले जोडून घ्यायिे. अट्टबोडक हा सगळे मस्तक मंुणडत केलेल्या ्यक्तीिा वािक 
देशीशब्द होय. ‘णवराम शेवटी असिारे िार दु्रत हा गारुणग होय’ हे गारुगीिे लक्षि पूवी साणंगतले आहे. 
त्या गारुणग तालात ककवा सरस्वतीकंठाभरि तालात ‘दोन गुरू, दोन लघू आणि दोन दु्रत 
सरस्वतीकंठाभरि तालात शाङ गगदेवाला संमत आहेत’ हे लक्षि जोडून घ्यावे. अपडप इत्यादी नाना 
घघगर योजावे. ‘हृद्या वहनीिः’ म्हिजे हृदयगंम असे घघगणरका वाद्यवादनािे प्रकार. प्रहरि हा वाद्यप्रबंिािा 
एक णवशेष होय. त्याला अनुसरतो तो प्रहरिानुगम होय. णवषम म्हिजे पूवी साणंगतलेले उत्प्लुणतकरि. 
(१३१६ ते १३२४, १३२५–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रशान्द्ते वाद्यसंघाते ततस्तालिरैिः सम् । 
वाद्यमाने सुणनपुिं ताले गारुणगसंज्ञके ॥ १३२० ॥ 
यद्वा सरस्वतीकण्ठाभरिे वादकैस्तथा । 
णक्रयमािे मदगलादेमगन्द्दं्र तालसमध्वनौ ॥ १३२१ ॥ 
पेरिी घघगरान्द्कुयान्नाना िापडपाणदकान् । 
ततिः कूटणनबदे्धन यद्वा विगसरात्मना ॥ १३२२ ॥ 
कणवतेनैष णवषमं नृत्येणन्निःसारुतालतिः । 
ततिः सालगसूडेन नृत्त ेतत्र ि दशगयेत् ॥ १३२३ ॥ 
रेखा ंि स्थापना ंहृद्या वहनीगीतनतगन् । 
णवषमं ि प्रहरिानुगमाभोगवादने ॥ १३२४ ॥ 
कणविारासं्तथा भावाश्रयान्द्पेरणिपद्धतौ । 

इणत पेरिीपद्धणतिः । 
तौयगत्रये लक्ष्यलक्ष्मवेद्यािायगिः प्रकीर्तततिः ॥ १३२५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
वाद्यसमूहािे (वादन) थाांबल्यावर मग तालधराांच्याकडून गारुचग नावािा सकवा सरस्वतीकां ठाभरि 

ताल अत्यांत चनप िपिे एकसाथ वाजवला जात असता, तसेि वादकाांकडून मदयल इत्यादींिा तालाबरोबर 
मांद्र नाद उत्पन्न केला जात असता (१३२०, १३२१) पेरिीने अपडप इत्यादी चवचवध घघयर योजाव.े नांतर 
कूटचनबद्ध सकवा वियसर स्वरूपाच्या कचवताने याने चनःसारू तालात चवषम (अांगािे) नृत्त कराव.े मग 
पेरिीपद्धतीत, सालगसूड (गीताने) योजलेल्या नृत्तात रेखा, मनोहर वहनी, गीतनतयन, चवषम, प्रहरिािे 
अन सरि, आभोगवादन, (१३२२, १३२३, १३२४) तसेि कचविार (आचि) भावाश्रय (या अांगाांिे) दशयन 
(पेरिीने) करवाव.े (१३२५–) 

पेरिीपद्धचत समाप्त. 



 
अनुक्रमणिका 

तौययत्रयािे (म्हिजे गीत, वाद्य व नृत्त या चतन्हींिे) लक्ष्य व लिि जाििारा आिायय म्हटला आहे. 
(१३२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वाग्मी सुरूपवेषोऽसौ सरसस्तुणतकोणवदिः । 
सभासु पणरहासज्ञो भवेद्वादनवाद्यणवत् [स धाकरटीकेतील ‘म खवाद्यज्ञः’ (म्हिजे म खवाद्य जाििारा) या 

स्पष्टीकरिावरून ‘वादनवाद्यचवत्’ याऐवजी ‘वदनवाद्यचवत्’ हा पाठ या टीकाकाराने घेतलेला चदसतो.] ॥ १३२६ ॥ 
इत्यािायगिः । 

ितुिाणभनयाणभज्ञो नटो [‘भाि इत्यादी प्रकार जाििारा’ असे नटािे वियन केले आहे. नाट्यशास्त्रात नाट्यप्रकाराांना 
सामान्यपिे रूपक हा शब्द योजलेला. नाट्य हे दृश्यकाव्य असल्याने दृश्यता या ग िाम ळे सकवा नट चवचवध रूपे (म्हिजे भचूमका) घेत 
असल्याने रूपक हा शब्द साथय ठरतो. नाटक, प्रकरि, समवकार, ईहामृग, चडम, व्यायोग, अांक, प्रहसन, भाि व वीथी असे दहा 
रूपकप्रकार नाट्यशास्त्रात वर्तिलेले आहेत. भाि हा रूपकप्रकार एकाांकी असून त्यािा अचभनय एका पात्राने करावयािा असतो. 
भािाच्या लििात दहा लास्याांगे यथासांभव योजिे हे नांतरच्या शास्त्रकाराांनी साांचगतले आहे. भरतालाही ते अचभपे्रत असिे असांभवनीय 
नाही. (ना. शा.[बडोदा], भा.२, पृ. ४४९, ४५०, अध्याय १८, श्लोक १०७–११०)] भािाणदभेदणवत् । 

इणत नटिः । 
नतगकिः सूणरणभिः प्रोक्त्तो मागगनृत्त ेकृतश्रमिः ॥ १३२७ ॥ 

इणत नतगकिः । 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तो िाांगला वक्ता, स ांदर रूप व वषे असिारा, सरसस्त चतपट , सभाांमध्ये पचरहास (म्हिजे चवनोद) 
जाििारा आचि वादन व वाद्य याांिे ज्ञान असिारा असा असतो. (१३२६) 

हा आिायय होय. 
 

(आांचगक, वाचिक, साचत्त्वक व आहायय असा) िारी प्रकारिा अचभनय जाििारा तो नट होय. तो 
भाि इत्यादी (रूपकाांच्या) प्रकाराांिा जािकार असतो. (१३२७–) 

हा नट होय. 
 

मागयनृत्तािा ज्याने अभ्यास केलेला आहे तो चविानाांनी नतयक म्हटला आहे. (१३२७) 
हा नतयक होय. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क. नटािे लक्षि देत आहे– 
रसाणश्रत अशा दहा नाटक इत्यादी रूपक प्रकारातंील भाि हा एक प्रकार होय. ‘इत्यादी’ या 

शब्दाने प्रहसन इत्यादी रूपकप्रकार घ्यायिे (१३२६) 
 

क. नतगकािे लक्षि देत आहे– 
‘मागगनृत्त ेकृतश्रमिः’ म्हिजे करि, अगंहार इत्यादी स्वरूपािे जे मागग नृत्त त्यािा अभ्यास केलेला. 

(१३२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सवगभाषाणवशेषज्ञो जनाना ंनमगकमगदिः । 
पटुिः परापवादेषु स्मृतो वैताणलको बुिैिः ॥ १३२८ ॥ 

इणत वैताणलकिः । 
णकणङ्किीवाद्यवेदी ि वृत्तो णवकटनतकैिः । 



 
अनुक्रमणिका 

ममगज्ञिः सवगरागेषु ितुरश्चारिो मतिः ॥ १३२९ ॥ 
इणत िारििः । 

भारस्य भूयसो वोढा प्रौढो भ्रमणरकाणदषु । 
रजु्जसंिारितुरश्छुणरकानतगने कृती ॥ १३३० ॥ 
शस्त्रसंकटसंपातपटुिः कोह्लाणटको मतिः । 

इणत कोह्लाणटकलक्षि् । 
मध्यस्थािः साविानाश्च वात्ग्मनो न्द्यायवेणदनिः ॥ १३३१ ॥ 
तु्रणटतातु्रणटताणभज्ञा णवनयानम्रकंिरािः । 
अगवा रसभावज्ञास्तौयगणत्रतयकोणवदािः ॥ १३३२ ॥ 
असद्वादणनषेद्धारश्चतुरा मत्सरत्च्छदिः । 
अमन्द्दरसणनष्ट्यत्न्द्दहृदयािः स्युिः सभासदिः ॥ १३३३ ॥ 

इणत सभासदो लक्षि् । 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सवय भाषाचवशषेाांिे ज्ञान असिारा, लोकाांिी करमिूक करिारा, परापवादाांत (म्हिजे द सऱ्याांना 
दूषि देण्यात) पटाईत असिारा चविानाांनी वैताचलक म्हटला आहे. (१३२८) 

हा वैताचलक होय. 
 

सकचकिींिे (म्हिजे घ ांगरूां िे) वादन जाििारा, चवकटनतयकाांनी वढेलेला (?), सवय रागाांतील ममय 
जाििारा आचि ित र असा िारि मानला आहे. (१३२९) 

हा िारि होय. 
 

प ष्ट्कळ भार वाहिारा, भ्रमरी इत्यादींत प्रगल्भ, दोरीवर िालण्यात ित र, स रीच्या नतयनात 
चनष्ट्िात, (१३३०) शस्त्राांच्या भयानक प्रहाराांत पटाईत, असा कोल्हाचटक मानला आहे. 

हा कोल्हाचटक होय. 
मध्यस्थ (म्हिजे चनष्ट्पिपाती), सावधान, वाक्पटू, न्यायवतेे्त, (१३३१) त्र चटत व अत्र चटत (स्वरूप) 

जाििारे, चवनयाने मान सकचित वाकलेले, चनगवी, रस व भाव याांिे ज्ञान असिारे, तौययचत्रतयात (म्हिजे 
गीत, वाद्य व नृत्त या चतन्हींत) चनष्ट्िात, (१३३२) वाईट वादािा चनषेध करिारे, ित र, मत्सररचहत, 
जोरदार अशा रसप्रवाहाने हृदय य क्त असिारे ते सभासद होत. (१३३३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शृर्ङ्ारी भूणरदो मान्द्यो गात्रपात्रणववेिकिः [‘गात्रपात्रचवविेकः’ हा पाठ स धाकरटीकेवरून अड्यार आवृत्तीत घेतलेला 
आहे. (भा. ४, पृ. ३९४) आनांदाश्रम आवृत्तीत (प.ृ ८११) ‘मान्यो मान्यपात्रचवविेकः’ असा पाठ घेतला आहे. ‘मान्यपात्रचववेिकः’ म्हिजे 
मान्य पात्रािा (अमान्य पात्रापासूनिा) र्फरक जाििारा. अड्यार आवतृ्तीतील पाठाने नीट अथयबोध होत नाही. आनांदाश्रम आवृत्तीत 
तळटीपेत चदलेल्या ‘मान्यामान्यपात्रचववेिकः’ या पाठाने अथय स्पष्ट होतो. नृत्तरत्नावलीत (प.ृ २४०) सभापतीच्या लििात 
‘पात्रापात्रचवशषेचवत्’ म्हिजे पात्र आचि अपात्र याांतील चवशषे जाििारा हे चवशषेि चदले आहे. यावरून ‘गात्रपात्रचववेिकः’ याऐवजी 
श द्ध पाठ ‘पात्रापात्रचववेिकः’ हा असला पाचहजे हे स्पष्ट होते.] । 
श्रीमान्द्गुिलवस्याणप ग्राहकिः कौतुके रतिः ॥ १३३४ ॥ 
वाग्मी णनमगत्सरो नमगणनमािणनपुििः सुिीिः । 
गम्भीरभाविः कुशलिः सकलासु कलासु ि ॥ १३३५ ॥ 
समस्तशास्त्रणवज्ञानसंपन्निः कीर्ततलोलुपिः । 
णप्रयवाक्परणित्तज्ञो मेिावी िारिात्न्द्वतिः ॥ १३३६ ॥ 



 
अनुक्रमणिका 

तूयगत्रयणवशेषज्ञिः पाणरतोणषकदानणवत् । 
सवोपकरिोपेतो देशीमागगणवभागणवत् ॥ १३३७ ॥ 
हीनाणिकणववेकज्ञिः प्राज्ञो मध्यस्थिीरिीिः । 
स्वािीनपणरवारश्च भावको रसणनभगरिः ॥ १३३८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(सभापतीिे लिि)– 

शृांगाररसय क्त, प ष्ट्कळ देिारा (म्हिजे उदार दाता), मान्य, गात्र-पात्र-चववके असिारा, श्रीमान, 
थोडा ग िही स्वीकारिारा, कौत क करण्यात तत्पर, (१३३४) वाक्पटू, मत्सररचहत, नमयचवनोद चनमाि 
करण्यात चनप ि, ब चद्धमान, गांभीर भाव असलेला, सवय कलाांत क शल, (१३३५) सवय शास्त्राांच्या चवशषे 
ज्ञानाने य क्त, कीर्ततलोल प, चप्रय बोलिारा, द सऱ्याांिे मन जाििारा, मेधावी, ज्ञानधारि करिारी ब द्धी 
असलेला, (१३३६) तूययत्रयात (म्हिजे गीत, वाद्य व नृत्त या चतन्हींत) चवशषे जािकार, (योग्य) 
पाचरतोचषक देण्यािी जाि असलेला, सवय साधनाांनी य क्त, देशी व मागय हे चवभाग जाििारा, (१३३७) कमी 
व जास्त याांिा चविार जाििारा, प्राज्ञ, मध्यस्थ व धीरब द्धी असिारा, पचरवार स्वाधीन असलेला, भावक 
(म्हिजे भावना आचवष्ट्कृत करिारा), रसपचरपूिय, (१३३८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सत्यवादी कुलीनश्च प्रसन्नवदनोत्तरिः । 
त्स्थरपे्रमा कृतज्ञश्च करुिावरुिालयिः ॥ १३३९ ॥ 
िर्तमििः पापभीरुश्च णवद्विन्द्िुिः सभापणतिः । 

इणत सभापणतलक्षि् । 
णवणित्रा नृत्तशाला स्यात्पुष्ट्पप्रकरशोणभता ॥ १३४० ॥ 
नानणवतानसंपन्ना रत्नस्तम्भणवभूणषता । 
तस्या ंकसहासनं रम्यमध्यासीनिः सभापणतिः ॥ १३४१ ॥ 
वामतोऽन्द्तिःपुराणि स्युिः प्रिाना दणक्षिेन त् । 
पृिभागे प्रिानाना ंकोशिः [‘कोशः’ हा पाठ आनांदाश्रम आवृत्तीत आहे. (पृ. ८१२) अड्यार आवृत्तीत ‘कोिः’ हा पाठ आहे. (भा. 
४, प.ृ ३९५) स धाकरटीकेत ‘कोश इत्यादींिे अचधकारी’ असे स्पष्टीकरि चदले आहे. नृत्तरत्नावलीत ‘श्रीकरिाचधपाः’ व 
‘कोशगोष्गृहाचधपाः’ या दोन्हींिा उल्लखे आहे. (नृ. र., पृ. २४५) यावरून ‘कोिः’ याऐवजी ‘कोशः’ हा पाठ असिे योग्य आहे. ‘कोष’ 
याऐवजी ‘कोि’ हा लेखनप्रमाद सांभवतो. म्हिून आनांदाश्रम आवृत्तीतील ‘कोशः’ हा पाठ घेऊन कोश (म्हिजे खचजना) यािे अचधकारी 
असे भाषाांतर केले आहे.] श्रीकरिाणिपिः ॥ १३४२ ॥ 
तत्संणनिौ तु णवद्वासंो लोकवेदणवशारदािः । 
रणसकािः कवयोऽप्यत्र ितुरािः सवगरीणतषु ॥ १३४३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
सत्यवादी, क लीन, प्रसन्न म खाने उत्तर देिारा, स्स्थर पे्रम असिारा, कृतज्ञ, आचि करुिेिा सम द्र 
असिारा, (१३३९) धमयचनष्, पापभीरू आचि चविानाांिा बाधव असिारा असा सभापती (असावा). 
(१३४०–) 
 
(सभासांचनवशे)– 

र्फ लाांच्या ग च्छाांनी (व मालाांनी) रमिीय अशी नृत्यशाळा असावी. (१३४०) ती अनेक तऱ्हेच्या 
छताांनी य क्त (आचि) रत्नखचित खाांबाांनी शोचभवांत असावी. चतच्यात सभापती रम्य ससहासनावर बसलेला 
(असावा). (१३४१) त्याच्या डाव्या बाजूला अन्तःप रातील चिया व उजव्या बाजूला प्रधान (बसलेले) 
असाव.े प्रधानाांच्या मागच्या बाजूला श्रीकरिाचधप व कोशािे अचधकारी असाव.े (१३४२) त्याांच्याजवळ 
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लोक– (जीवन) व वदे याांत चनष्ट्िात असे चविान, रचसक आचि सवय रीतींत ित र असे कवीही असाव.े 
(१३४३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क . आता सभास्थान व तेथे पे्रक्षकािंी बसायिी ्यवस्था सागंत आहे. साणंगतल्या प्रकाराप्रमािे 
पे्रक्षकािंी सभेतील बसण्यािी योजना केल्यावर म्हिजे यथास्थान त्यािंी स्थापना केल्यावर नेत्याने 
म्हिजे साणंगतलेल्या गुिांनी युक्त असिाऱ्या नायकाने अथात सभापतीने एकाग्र णित्ताने संगीत पाहावे 
असा णनयम जािावा. संगीत म्हिजे अत्यतं आनंद णनमाि करण्यािे सािन असिारे तूयगत्रय अथात गीत, 
वाद्य व नृत्त यािें संणमणलत स्वरूप. (१३४० ते १३५०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मान्द्यान्द्ज्योणतर्तवदो वैद्यात्न्द्वद्वन्द्मध्ये णनवेशयेत् । 
स्याद्वामेतरभागे तु मत्न्द्त्रिा ंपणरमण्डल् ॥ १३४४ ॥ 
ततै्रव सैन्द्यमान्द्यानामन्द्येषामुपवेशन् । 
णवलाणसनो [स धाकरटीकेत ‘अन्तःप राच्या सभोवार चवलाचसनी चिया व सभापतीच्या सभोवार चवलासी प रुष याांनी बसावे’ असे 
म्हटले आहे.] णवलाणसन्द्यिः पणरतोऽन्द्तिःपुराणि ि ॥ १३४५ ॥ 
पुरतोऽणप नृपस्य स्युिः पृिभागे तु भूपतेिः । 
िारुिामरिाणरण्यो रुपयौवनसंभृतािः ॥ १३४६ ॥ 
स्वकङ्किझित्कारणनवािजनमानसािः । 
आसीना वामभागे स्युरगे्र वाग्गेयकारकािः ॥ १३४७ ॥ 
कथका बत्न्द्दनश्चात्र णवद्यावन्द्तिः णप्रयवंदािः । 
प्रशंसाकुशलाश्चान्द्ये ितुरािः सवगमातुषु ॥ १३४८ ॥ 
ततिः परं ि पणरतिः पणरवारोपवेशन् । 
अणिणितं सदिः कायं दकै्षवेत्रिरैनगरैिः ॥ १३४९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मान्य अशा ज्योचतषशास्त्रज्ञाांना आचि वैद्याांना चविानाांच्या मध्ये बसवाव.े उजव्या बाजूला मांत्र्याांिे 

मांडल असाव.े (१३४४) तेथेि सैन्यातील माननीय (सेनापचत इत्यादी) इतर (अचधकारी) बसवाव.े 
अांतःप रातील चियाांच्या सभोवार व राजाच्या प ढेही चवलासी प रुष व चवलाचसनी चिया (बसवाव्या). 
राजाच्या मागे स ांदर िवऱ्या धारि करिाऱ्या, रूपयौवनसांपन्न (आचि) आपल्या कां किाांच्या झित्काराने 
लोकाांिी मने आनांचदत करिाऱ्या (य वती) बसलेल्या असाव्या. डाव्या बाजूला वाग्गेयकारक (म्हिजे काव्य 
व गेय रििारे) असाव.े (१३४५, १३४६, १३४७) येथेि कथक (साचभनय कथा साांगिारे), बन्दी (म्हिजे 
स्त चतपाठक), चवद्यावांत, चप्रय बोलिारे व प्रशांसाक शल आचि सवय मातूांमध्ये (म्हिजे काव्यरिनाांत) ित र 
असे इतर (लोक) बसवाव.े त्याच्यानांतर सभोवार पचरवाराने (म्हिजे नोकर िाकराांनी) (१३४८) बसाव.े ते 
सभास्थान दि अशा वते्रधारी सेवकाांनी अचधचष्त केलेले असाव.े (१३४९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अर्ङ्रक्षास्तु णतिेयुिः सवगतिः शस्त्रपाियिः । 
संणनवेश्य सभामेवं नेता संगीतमीक्षते ॥ १३५० ॥ 

इणत सभासंणनवेशिः । 
अथ नवरसलक्षि् – 

रसप्रिानणमच्छत्न्द्त तौयगणत्रकणमदं णवदिः । 
तत्सामान्द्यणवशेषाभ्यामिुनाणभदिे रस् ॥ १३५१ ॥ 



 
अनुक्रमणिका 

--------------------------------------------------------------------------------- 
सवय बाजूांना हाताांत शसे्त्र घेतलेल्या अांगरिकाांनी उभे राहाव.े अशा प्रकारे सभेिी योजना करून 

नेत्याने सांगीत पाहाव.े (१३५०) 
हा सभासांचनवशे होय. 

 
जािकार हे तौययचत्रक (म्हिजे गीत, वाद्य व नृत्त) रसप्रधान असे इस्च्छतात. म्हिून सामान्य व 

चवशषे या रूपाने आता रसाचवषयी साांगतो. (१३५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. याप्रमािे संगीतािे स्वरूप सागूंन झाल्यावर, रसािे स्वरूप सागंण्यािी संगती दाखवीत 
रसप्रकरिाला आरंभ करीत आहे– णवद्वान हे तौयगत्रय रसप्रिान इत्च्छतात. नुकतेि मागे लक्षि साणंगतले 
असल्याने, बुद्धीमध्ये उपत्स्थत असलेल्या तूयगत्रयािे हे तौयगत्रय असा प्रत्यक्ष णवषयरूपाने णनदेश योग्यि 
आहे. ‘रसप्रिान्’ – रस म्हिजे ‘णवभावानंी’ इत्यादीने लक्षि साणंगतले जािारा बुणद्धणवशेष ककवा 
इच्छाणवशेष ज्यात मुख्य आहे असे. रसाच्या आणवष्ट्कारािे सािन म्हिून तौयगणत्रक रसाला अगंभूत होय. ते 
सािन असल्याने रसािे अगंी (म्हिजे मुख्य) हे स्वरूप होय. म्हिून सामान्द्य व णवशेष रूपाने रस सागंतो. 
रस या शब्दाने सागंायच्या अथािे स्वरूपणनरूपि सामान्द्य रूपाने रसाणवषयी सागंिे होय आणि शंृगार 
इत्यादी शब्दािें स्वरूपणनरूपि णवशेष रूपाने रसाणवषयी सागंिे होय. (१३५१) 
 

क. त्यातील सामान्द्य लक्षि सागंत आहे – 
णवभाव म्हिजे लोकातं स्थायी इत्यादी भावािें, ‘जे उत्पत्तीिे कारि णदसून येतात’ इत्यादीने पुढे 

लक्षि साणंगतलेले; अनुभाव म्हिजे ‘भावािंी जी काये, इत्यादीने पुढे लक्षि साणंगतलेले; ्यणभिारी भाव 
म्हिजेही ‘थोड्या णवभावानंी उत्पन्न (होिारे)’ इत्यादीने पुढे लक्षि णदलेले. ‘नटाचं्या णठकाििे’ हे णवभाव 
इत्यादींिे णवशेषि होय. त्यावरून लौणकक रसािा (अनुभव) दूर केला जातो. या साणंगतलेल्या णवभाव 
इत्यादींनी सामाणजकातं (म्हिजे पे्रक्षकातं) णनमाि झालेली. 

‘आत्मपराणमत्रणमत्राद्याश्रयता ं णवना’– मी या जाणिवेिा णवषय आत्मा; पर म्हिजे दुसरा; 
दुसऱ्याच्या बाबतीतही हा शतू्र हा णमत्र (अशी जािीव); ‘आणद’ म्हिजे इत्यादी या शब्दाने उदासीन 
घ्यावयािा; ‘मी व दुसरा, शतू्र व णमत्र इत्यादींिा णवषय असिारी ती आत्मपराणमत्रणमत्राद्याश्रया, णतिे 
स्वरूप हा जो जाणिवेिा िमग त्याणशवाय असिारी.’ 

अवस्थािें भेद–जाग्रत् (म्हिजे जागेपिािी अवस्था), स्वप्न व सुषुत्प्त (म्हिजे गाढ झोप), 
देशािे भेद म्हिजे नगर, गाव इत्यादी; कालािे भेद– णदवस, रात्र इत्यादी. ‘आणद’ (म्हिजे इत्यादी) या 
शब्दाने ब्राह्मि इत्यादी विांिे भेद, गृहस्थाश्रम इत्यादी आश्रमािें भेद, पािक (म्हिजे णशजविारा अथात 
आिारी), पाठक (म्हिजे पठि करिारा) वगैरे इतरही भेद घ्यायिे. त्या भेदाशंी संभेद म्हिजे संपकग , 
त्या संपकाने वर्तजत; म्हिूनि केवळ रणत, हास इत्यादी स्थायीभावािें स्वरूप घेिारी. रणत हा 
शंृगाररसािा व हास हास्यरसािा स्थायीभाव म्हिून पुढे साणंगतला जािार आहे. ‘इत्यादी’ या शब्दाने 
करूिरसािा स्थायी शोक इत्यादी जािावा. 

या साणंगतलेल्या कारिामुळे णवघ्नरणहत असल्याने उत्कृष्ट अशी णवश्रातंी देिारी. 
प्रणतभा म्हिजे सूक्ष्म-सूक्ष्म णवषयािे ग्रहि करिारे, पुढे होिाऱ्या गोष्टीसंबंिीिे ज्ञान, अनुभव 

म्हिजे िालू गोष्टीसंबंिीिे ज्ञान, स्मृणत म्हिजे होऊन गेलेल्या गोष्टीिे ज्ञान, ‘इत्यादी’ शब्दाने संशय व 
णवपयगय घ्यायिे. (णवपयगय म्हिजे णवपरीत ज्ञान) प्रणतभा इत्यादीतील कोित्या तरी एका स्वरूपाच्या 
ज्ञानापेक्षा वेगळी. प्रणतभा इत्यादींिा वेगळेपिा ब्रह्मज्ञानापेक्षाही आहे म्हिून त्या (ब्रह्मानुभूतीशी) सादृश्य 
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असण्यािी शंका घेऊन णतच्यापेक्षाही वेगळेपिा असल्यािे कारिपूवगक दाखवीत आहे. बहुणवि रणत 
इत्यादी स्थायीभावाचं्या संबंिामुळे ब्रह्मानुभूतीपेक्षा णभन्नपिा सागूंन, दुसऱ्या अशंानंी म्हिजे सत्, णित् व 
आनंद या स्वरूपानंी णतच्याशी सारखेपिाही सागंत आहे. 

‘सुखरूपा’ याने आनंदस्वरूप, ‘स्वयवंेद्या’ याने णित्स्वरूप (म्हिजे िैतन्द्यस्वरूप), 
‘आस्वादनाणभिा’ याने सरूपता दाखणवली आहे असे जािावे. (‘सरूपता’ हा पाठ अड्यार (पृ. ३९९ व 
आनंदाश्रम पृ. ८१४) या दोन्द्ही आवृत्तींतील कलाणनणिटीकेत आहे. ‘सदू्रपता’ असा पाठ घेण्याने सत्, णित् 
व आनंद यातंील सत् हे स्वरूपही णमळते). अशी अनुभूणत रस होय. काहींनी ‘स्थायीभाव रस म्हटला आहे’ 
असे साणंगतले असल्याने त्या मताला अनुसरून सागंत आहे–अथवा त्या अनुभूतीिा णवषय म्हिून 
जािविारा रणत इत्यादी स्थायीभावि रस होय. (१३५१ ते १३५५, १३५६–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवभावैरनुभावैश्च नटस्थै्यगणभिाणरणभिः । 
जणनतात्मपराणमत्रणमत्राद्याश्रयता ंणवना ॥ १३५२ ॥ 
अवस्थादेशकालाणदभेदसंभेदवर्तजत् । 
केवलं रणतहासाणदस्थाणयरूपं प्रगृह्णती ॥ १३५३ ॥ 
अतो णनरन्द्तरायत्वात्परा ंणवश्रात्न्द्तमाणश्रता । 
प्रणतभानुभवस्मृत्याद्यन्द्यबोिणवलक्षिा ॥ १३५४ ॥ 
ब्रह्मसणंवणद्वसदृशी नानारत्याणदसर्ङ्मात् । 
सुखरूपा स्वसवंेद्या संणवदास्वादनाणभिा ॥ १३५५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नटाच्या चठकािी असिाऱ्या चवभाव, अन भाव व व्यचभिारी (भाव) याांनी (पे्रिकाांत) उत्पन्न 

झालेली, मी व द सरा, शत्र ूआचि चमत्र इत्यादींिा चवषय असिे हे स्वरूप नसलेली (१३५२) अवस्था, देश, 
काल इत्यादी भेदाांच्या सांपकाने रचहत असिारी, केवळ रचत, हास इत्यादी स्थायीभावाांिे स्वरूप धारि 
करिारी, (१३५३) म्हिूनि अडथळा नसल्याने उत्कृष्ट अशा चवश्रान्तीिा आश्रय असिारी, प्रचतभा, 
अन भव, स्मचृत इत्यादीने चमळिाऱ्या ज्ञानापेिा वगेळे स्वरूप असलेली, (१३५४) बह चवध रचत इत्यादी 
स्थायीभावाांच्या सांबांधाम ळे ब्रह्मान भवापेिा वगेळी असिारी, स खस्वरूपािी, स्वतःलाि जािविारी, 
आस्वादन नावािी अन भचूत (१३५५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

रसिः स्यादथवा स्थायी रसस्तद्गोिरीभवन् । 
दध्याणद्यञ्जनैशै्चव [भरतम नींनी नाट्यशास्त्राच्या सहाव्या अध्ययात रसस्वरूप साांचगतले आहे. नाट्यशास्त्रातील प्रचसद्ध रससूत्र 
‘चवभावान भावव्यचभिाचरसांयोगाद्रसचनष्ट्पचत्तः’ हे प्रािीन अनेक पांचडताांनी िर्तिलेले आहे. नाटकातील पाते्र व त्याांच्या भोवतीिे वातावरि 
याांना चवभाव म्हिता येईल. नायक व नाचयका याांिी रमिीय अशा उद्यानात, वसांतऋतूतील सायांकाळी पचहली भेट झाली असता त्याांिे 
एकमेकाांकडे आकर्तषत होिे, या आकषयिािा मानचसक प्रभाव त्याांच्या बाह्य हालिालीवर चदसून येिे. नाचयकेने लाजून चतरक्या नजरेने 
िोरून नायकाकडे पाहिे, चतिे मांद स्स्मत, मैचत्रिीने केलेल्या थटे्म ळे लटकेि रागाविे इत्यादींम ळे रचत हा स्थायीभाव प ष्ट होऊन 
पे्रिकाांना शृांगाररसािा आस्वाद चमळतो. यातील नायक व नाचयका याांना आलांबन चवभाव, व उद्यान, वसांतऋतू इत्यादींना उद्दीपन 
चवभाव अशा सांज्ञा नांतरच्या साचहत्यशास्त्रकाराांनी चदल्या आहेत. नायकाने नाचयकेकडे स्स्नग्धपिाने पाहिे, नाचयकेने त्याच्याकडे 
चतरक्या नजरेने पाहिे, मांद स्स्मत इत्यादी, परस्पराांमधील उत्पन्न झालेल्या आकषयिािे त्याांिे बाह्य आचवष्ट्कार, अन भाव होत. या 
मानचसक आकषयिाच्या सांदभात उत्पन्न होिारे सिता, मत्सर, व्रीडा, अमषय, चवषाद इत्यादी चवचवध भाव व्यचभिाचरभाव होत. याांच्या 
सांयोगाने पे्रिकाांच्या अांतःकरिातील स प्त असिारा रचत हा स्थायी प ष्ट होऊन ज्या आनांदािा अन भव पे्रिक घेतात तोि शृांगाररस होय. 
रस हा आस्वाद्य आहे. त्यािी व्य त्पचत्ति ‘रस्यते आस्वाद्यते’ अशी आहे. ज्यािा आस्वाद घेतला जातो तो रस होय. हा रसास्वाद लौचकक 
स्वरूपािा नसून तो अलौचकक स्वरूपािा आहे. नाट्यातील प्रसांगाशी एकरूप होऊन पे्रिक हा अन भव घेतात. अथात नाट्यातील रस 
हा प्राम ख्याने पे्रिकगत आहे. अचभनवग प्ताांनी नटाला पात्र म्हिण्यािी सय स्क्तकता साांचगतली आहे. पात्र म्हिजे भाांडे जसा आतील 
पेयािा आस्वाद घेऊ शकत नाही, ते र्फक्त आस्वाद घेिाऱ्याकडे पेय देण्यािे साधन असते, तसेि नट हाही नाट्यािा अथय अचभनयाने 
पे्रिकाांच्या हृदयाांना चभडवनू टाकीत असल्याने तो रसास्वादनािे साधन आहे. 
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रसास्वादाच्या बाबतीत भरतम नींनी भोजनाच्या आनांदािे उदाहरि चदले आहे. वगेवगेळया िवी असिाऱ्या पदाथांच्या 
योजनेम ळे रुिकर असिाऱ्या भोजनाने आरोग्यसांपन्न व रुिीने जेविाऱ्या मािसाला जसा त्या भोजनाच्या आस्वादािा आनांद चमळतो 
तसाि चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव याांच्या सांयोगाने प ष्ट झालेल्या स्थाचय भावािा म्हिजे रसास्वादािा आनांद पे्रिकाला चमळतो. 
अथात पे्रिकही सहृदय व एकाग्रमन झालेला असा असला पाचहजे. शाङ गयदेवाने मध र इत्यादी रसाांनी य क्त असलेल्या द्रव्याांनी षाडव 
नावािा द सरा रस चनमाि होतो असे म्हटले आहे. भोजनाच्या बाबतीत रस यािा अथय िव हा घ्यायिा आहे. या िवी मध र, (म्हिजे 
गोड), आम्ल (म्हिजे आांबट), लवि (म्हिजे खारट), कट  (म्हिजे चतखट), कषाय (म्हिजे त रट) व चतक्त (म्हिजे कडू) अशा 
सहा आहेत. या िवी असिाऱ्या पदाथांच्या योग्य अशा योजनेने तयार केलेल्या जेविाम ळे एक वगेळीि िव चनमाि होते. यालाि षाडव 
नावािी िव म्हटले आहे.] हणरद्राणदणभरौषिैिः ॥ १३५६ ॥ 
मिुराणदरसोपेतैयगद्वद् द्र्यगुैगडाणदणभिः । 
युक्त्तिैः पाकणवशेषेि षाडवाख्यापरो रसिः ॥ १३५७ ॥ 
उत्पाद्यते णवभावादै्यिः प्रयोगेि तथा रसिः । 
शृर्ङ्ारहास्यौ करूिो रौद्रो वीरो भयानकिः ॥ १३५८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
रस होय. सकवा त्या अन भतूीिा चवषय होिारा स्थायीभाव रस होय. (१३५६ –) 

 
दही इत्यादी व्यांजनाांनी (म्हिजे तोंडीलावण्याांनी) आचि हळद इत्यादी औषधाांनी (म्हिजे 

वनस्पतींनी), (१३५६) व मध र इत्यादी रसाांनी य क्त असलेल्या गूळ इत्यादी वस्तूांनी योजलेल्या चवचशष्ट 
चशजचवण्याच्या चक्रयेने जसा षाडव नावािा वगेळा रस उत्पन्न होतो तसाि चवभाव इत्यादींच्या प्रयोगाम ळे 
(नाट्य-काव्य-याांतील) रस (चनमाि होतो). (१३५७, १३५८–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. ‘णवभाव, अनुभाव व ्यणभिारी (भाव) याचं्या संयोगाने रसणनष्ट्पणत्त होते’ या भरतसूत्रािा अथग 
जोडून घेऊन लोकप्रणसद्ध भोजनरसािा दृष्टातं देऊन सागंत आहे – 

येथे णवभाव दही इत्यादींच्या जागी, संिारी भाव किि, हळद इत्यादी वनस्पतींच्या जागी व 
अनुभाव गूळ इत्यादी वस्तंूच्या जागी मानाव.े णवणशष्ट पाकाच्या जागी दुसरा उत्कृष्ट असा रस (जािावा). 
मिुर इत्यादी सहा रसापेंक्षा वेगळा षाडव नावािा रस होय. कारि तो त्याचं्या णमश्रिाच्या स्वरूपािा 
असतो. म्हिून त्याचं्यापेक्षा उत्कृष्ट असतो. मिुर इत्यादी सहा रसानंी णनष्ट्पन्न होिारा तो षाडव होय. 
येथेही रणत इत्यादींपेक्षा वेगळा व उत्कृष्ट असा शंृगार इत्यादी रस जािावा (१३५६,१३५७,१३५८–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बीभत्सश्चाद् भुतिः शान्द्तो नविेणत रसो मतिः । 
शान्द्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे ि तदसंभवात् ॥ १३५९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
शृांगार, हास्य, करुि, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद भ त व शाांत असा नऊ प्रकारिा रस 

मानला आहे. शाांत हा शमाम ळे साध्य होत असल्याने व नटाच्या चठकािी त्या (शमािा) सांभव नसल्याने 
नाट्यात आठि रस (असतात) असे काही (आिायांनी) चवचहत केले आहे (म्हिजे चनचितपिे साांचगतले 
आहे). ते स्वीकाराहय नाही. कारि नट काही रसािा आस्वाद घेत नाही. (१३५८,१३५९,१३६०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अशा रीतीने सामान्द्यपिे रस सागूंन त्यािे शंृगार, हास्य इत्यादी णवशेष देत आहे. यातं काहींनी 
शातंरस सोडून शंृगार इत्यादी आठ रसि नाट्यरस म्हिून साणंगतले आहेत. शातंरसासह नऊ प्रकारिा 
रस असा णनदेश कसा योग्य ठरतो? अशी पृच्छा करिाऱ्या पक्षािे मत खोडून काढण्यािी इच्छा असिारा 
गं्रथकार प्रथम या पक्षािे मत सागंत आहे – 
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शातं हा रस शम या स्थाणय भावापासून णनष्ट्पन्न होतो. शम म्हिजे सवग इणंद्रयािंा ्यापार ज्यात 
थाबंतो असा भाव. नटाच्या णठकािी तो संभवत नाही. कारि त्या नटाने थोडी जरी हालिाल केली तरी 
शमािे आस्वाद्य स्वरूप संभविार नाही. म्हिून आठ रसि मानिे योग्य आहे. या मताला दोष देऊन ते 
खोडून काढीत आहे– नट स्वतिः थोडाही रसास्वाद घेत नाही. नटाने स्वतिः करायिा अणभनय साणंगतला 
असल्याने त्याच्या बाबतीत रसािा थोडाही आस्वाद नसतो. पे्रक्षकाचं्या बाबतीत दुसऱ्या कायािे अनुसंिान 
मनात नसल्याने ते मात्र साणंगतलेल्या स्वरूपाच्या रसािंा आस्वाद घेतात म्हिून नट हा पात्र म्हिजे केवळ 
रसािा आिार मानला आहे. अथग असा की, ज्याप्रमािे लोकातं मद्य इत्यादी पेयाचं्या आस्वादाच्या दृष्टीने 
िषक (म्हिजे प्याला) इत्यादी आिार असल्याने पात्र होय; पि त्या पेयािा आस्वाद घेिारा ज्ञाता म्हिून 
न्हे. त्याप्रमािे नटही रसािा आस्वाद घेिारा नसतो. म्हिून शांतरस हा नाट्यरस नाही असे (म्हिण्यािे 
कारि) नाही. ते पे्रक्षक दुसऱ्या कायात मन गंुतलेले नसल्याने नाट्य पाहण्याति मन एकाग्र झालेले असे 
संसारािे भय इत्यादी पुढे साणंगतल्या जावयाच्या त्या (शातं रसाच्या) णवभावानंी णनष्ट्पन्न झालेला शांतरस 
अनुभवतात. म्हिून शंृगार इत्यादी रसापं्रमािे पे्रक्षकाकंडून आस्वाद घेतला जात असल्याने शातंरसािेही 
नाट्यरस हे स्वरूप योग्य होय. (१३६०, १३६१, १३६२–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अष्टावेव [भरतम नींना आठ रसि अचभपे्रत होते. त्याांनी स्थाचय भाव आठि चदले आहेत. काचलदासाने चवक्रमोवयशीय नाटकात 
‘भरतम नीने त्याांच्याांत (म्हिजे अप्सराांमध्ये) अष्टरसाश्रय नाट्यप्रयोग चनय क्त’ केल्यािे म्हटले आहे. (चवक्रमोवयशीयम् – अांक २, श्लोक 
१८) शाांतरसािा समावेश नांतर होऊन रसाांिी सांख्या नऊ साांगिारा श्लोक नाट्यशास्त्रात समाचवष्ट झाला असावा.] रसा 
नाटे्यत्ष्ट्वणत केणिदिूिुदन् । 
तदिोद्य ंयतिः ककणिन्न रसं स्वदते नटिः ॥ १३६० ॥ 
सामाणजकास्तु णलहते रसान् पातं्र नटो मतिः । 
ते शुद्धहृदयािः शान्द्तं स्वणवभावणवभाणवत् ॥ १३६१ ॥ 
एकाग्रिेतसिः सन्द्तोऽनुभवन्द्तीणत युज्यते । 
रणतहासशुििः क्रोिोत्साहौ भयजुगुप्सने ॥ १३६२ ॥ 
णवस्मयश्चाथ णनवेदिः स्थाणयभावा नवेत्यमी । 
जुगुप्सा ंस्थाणयभावं तु शान्द्ते केणिद्वभाणषरे ॥ १३६३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
रसाांिा आस्वाद पे्रिक घेतात. नट हा पात्र मानला आहे. ते (पे्रिक) चनमयळ अांतःकरिािे व एकाग्र 

मन असलेले असे असता, आपल्या चवभावाने आचवष्ट्कृत होिारा शाांतरस अन भवतात. म्हिून (शाांतरस 
मानिे) योग्य आहे. (१३६१, १३६२–) 
 

रचत, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ज ग प्सा, चवस्मय व चनवेद हे नऊ स्थायीभाव होत. शाांत 
रसात काहींनी ज ग प्सा हा स्थाचय भाव साांचगतला आहे. (१३६२, १३६३) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता रसािे उपादान असलेले स्थाणय भाव सागंत आहे. शांतरसाच्या स्थाणय भावासंबंिीिे 
पयाय मतभेदाने दाखवीत आहे. सवग म्हिजे णनवेद, जुगुप्सा, उत्साह व शम हे िार. शातंरसात णनवेदािे 
स्थाणय भाव हे स्वरूप, ‘मी पूवीच्या जन्द्मात मोक्षासाठी प्रयत्न केला नाही म्हिून तववज्ञानाने णनयणंत्रत 
केलेला णवणशष्ट भाव अनुस्यतू असल्याने जािावे. जुगुप्सेिे स्थायी स्वरूप अनुभव घेतल्या जािाऱ्या 
णवषयाचं्या त्यागबुद्धीिे दशगन अनुस्यतू असल्याने जािावे. उत्साहािे स्थायी स्वरूप सािनितुष्टय-
संपत्तीसाठी मानणसक प्रयत्न अनुस्यतू असल्याने जािावे. शमािेही स्थायी स्वरूप सवग इणंद्रयाचं्या ्यापार 
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थाबंवण्याच्या अभ्यासामुळे जािावे. या प्रकारे णनवेद इत्यादी िारींिे णमळून शांतरसाच्या बाबतीत स्थाणय 
भावािे स्वरूप जािाव.े (१३६२, १३६३, १३६४–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उत्साहमाहुरन्द्येऽन्द्ये शमं सवान्द्परे [‘शाांत रसाच्या बाबतीत काही आिायांनी सवय (चनवेद, ज ग प्सा, उत्साह व शम हे िारी 
स्थाचय भाव) साांचगतले आहेत’ या शाङ गयदेवाच्या म्हिण्यािे स्पष्टीकरि देताना, उत्साहासांबांधी कल्लीनाथाने केलेल्या चववेिनात 
‘साधनित ष्टयसांपचत्त’ या शब्दािा उल्लेख आला आहे. श्रीशांकरािायांनी ब्रह्मसूत्रभाष्ट्यात ब्रह्मचविार करण्यािी पात्रता येण्यासाठी 
अगोदर साधनित ष्टयसांपचत्त असली पाचहजे हे साांचगतले आहे. हे साधनित ष्टय असे – १) चनत्याचनत्यवस्त चववेक, २) इहाम त्राथय-
भोगचवराग, ३) शमदमाचदसाधनसांपत्, ४) म म ित्व. चनत्य (आत्मा) व अचनत्य (शरीर) असा चनत्य व अचनत्य गोष्टींतला र्फरक 
साधकाला जािवला पाचहजे. ऐचहक व पारलौचकक अशा दोन्ही प्रकारच्या र्फलाांच्या भोगासांबांधी चवरस्क्त अांगी बािली पाचहजे. शम, 
दम, उपरचत, चतचतिा, समाधान व श्रद्धा ही साधनसामग्री त्याने योजली पाचहजे. अन्तःकरिािा चनग्रह शम होय; बाह्य इस्न्द्रयाांिा चनग्रह 
दम होय. उपरचत म्हिजे आांतर व बाह्य इांचद्रयाांिा द सऱ्या चवषयाांत व्यापार उत्पन्न न होिे. शीत, उष्ट्ि इत्यादी िन्ि सहन करिे म्हिजे 
चतचतिा होय. चित्तािी एकाग्रता म्हिजे समाधान होय. ग रू व वेदान्तशास्त्र याांच्या साांगण्यावर चवश्वास म्हिजे श्रद्धा होय. म म ित्व 
म्हिजे मोिािी इच्छा असिे हे स्वरूप. तेराव्या श्लोकावरील तळटीप ७ हीही या साधनित ष्टयासांबांधी पाहावी.] जगुिः । 
उणद्दश्य स्थाणयनिः प्राप्ते समये ्यणभिाणरिा् ॥ १३६४ ॥ 
अमर्ङ्लमणप ब्रूते पूवग णनवेदमेव यत् । 
मुणनमेनेऽस्य तन्नूनं स्थाणयता्यणभिाणरते ॥ १३६५ ॥ 
पूवापरान्द्वयो ह्यस्य मध्यस्थस्यानुषर्ङ्तिः । 
स्थायी स्याणद्वषयेष्ट्वेष तववज्ञानोद्भवो यणद ॥ १३६६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
द सऱ्याांनी उत्साह म्हटला आहे (तर) इतराांनी शम (साांचगतला आहे).द सऱ्या काहींनी (चनवेद, 

ज ग प्सा, उत्साह व शम हे) सवय (स्थायी भाव) (शाांतरसात) साांचगतले आहेत. (१३६४–) स्थायींिा चनदेश 
केल्यावर व्यचभिाचरभावाांिा अवसर प्राप्त झाला असता (१३६४) ज्या अथी अमांगल असताही भरतम चन 
चनवेद प्रथम साांगतात त्या अथी या (चनवेदािे) स्वरूप खरोखर स्थायी व व्यचभिारी (असे उभयचवध 
असल्यािे) त्याांनी मानले आहे. (१३६५) म्हिून (स्थायी व व्यचभिारी) याांच्याांमध्ये असिाऱ्या या 
(चनवेदािा) अन षांगाने पूवीच्या (स्थायींशी) व नांतरच्या (व्यचभिारींशी) सांबांध आहे. चवषयाांच्या बाबतीत 
तत्त्वज्ञानाम ळे हा जर उत्पन्न झाला असेल तर तो स्थायी होय. (१३६६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. रणत इत्यादी स्थाणय भाव सागूंन झाल्यावर, णनवेद इत्यादी ्यणभिारी भाव सागंण्यािा अवसर 
प्राप्त झाला असता; म्हिजे स्थायींशी णवरुद्ध असल्याने बुद्धीमध्ये ्यणभिारी भाव उपत्स्थत झाले असता ते 
संगत झाल्याने. 

ज्या अथी भरत ऋणष अमंगल असा णनवेदि प्रथम सागंतात त्या अथी या णनवेदािे स्थायी व 
्यणभिारी स्वरूप त्यानंी खरोखर मानले आहे. ‘खरोखर’ असे म्हिून मुनींिा अणभप्राय कत्ल्पत केला 
आहे. असे असल्याने मध्ये असिाऱ्या ‘णनवेदािा, अनुषगंाने देहलीप्रदीपन्द्यायाने दोन्द्हीकडे संबंि 
असल्याने, मागील व पुढील याचं्याशी संबंि असतो. पूवीच्या स्थायींशी आणि नंतरच्या ्यणभिारींशी अशी 
अन्द्वयािी योजना करायिी.’ (१३६२ ते १३६५, १३६६–) 

[देहलीप्रदीपन्द्याय– उंबरठ्यावर ठेवलेला णदवा खोलीच्या आतला व बाहेरिा भाग प्रकाणशत 
करतो हा न्द्याय. मध्ये असिाऱ्या गोष्टीिा दोन्द्हीकडे (अगोदरच्या व नंतरच्या गोष्टींशी) संबंि येतो ते्हा हा 
न्द्याय योजतात.] 
--------------------------------------------------------------------------------- 

इष्टाणनष्टणवयोगात्प्तकृतस्तु ्यणभिायगसौ । 
णनवेदग्लाणनशङ कौग्ऱ्यदैन्द्यासूयामदश्रमािः ॥ १३६७ ॥ 
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णिन्द्ता िृणतिः स्मृणतव्रीडामोहालस्याणन िापल् । 
हषामषगणवषादाश्चापस्मारो जडता तथा ॥ १३६८ ॥ 
णवतकग सुप्तमौत्सुक्यमवणहत्थं तथा मणतिः । 
णवबोिो ्याणिरुन्द्मादो गवावगेौ मृणतस्तथा ॥ १३६९ ॥ 
त्रासो णनद्रा त्रयकस्त्रशणदणत स्यु्यगणभिाणरििः । 
स्तम्भिः स्वेदोऽथ रोमाञ्चिः स्वरभेदोऽथ वेपथुिः ॥ १३७० ॥ 
वैवण्यगमश्रु प्रलयोऽष्टौ भावािः साणववका इणत । 
णवभावादै्यरनुणितिः [“चवभावादै्यरन चितः स्थानत्वाचिकृसत गतैः” या ओळीतील ‘अन चितः’ असा पाठ घेतल्याने बरेि शब्द अध्याहृत 
घ्यावे लागतात. असाि पाठ आनांदाश्रम (प.ृ ८१७) व अड्यार (भा. ४, पृ. ४०४) दोन्ही आवृत्तींत आहे. हा पाठ जर 
“चवभावादै्यरन चितस्थानत्वाचिकृसत गतैः” असा असता तर रसाभासािी कल्पना स लभपिे स्पष्ट झाली असती. या द रुस्त पाठाम ळे 
‘अयोग्य आश्रयाम ळे चवकृत स्वरूपाला गेलेल्या चवभाव इत्यादींनी शृांगार इत्यादींिे रसाभास चनमाि होतात’ असा अथय घेता आला 
असता. 

रस अनौचित्याम ळे आचवष्ट्कृत झाला असता तो रसाभास होय. अन चित चठकािी योजल्याम ळे चवभाव इत्यादींिे स्वरूप 
चवकृत होते. त्याम ळे रसस्वरूपािा आभास उत्पन्न होतो. उदाहरिाथय, ऋचषपत्नी सकवा ग रुपत्नी याांच्याबाबतीतली रचतभावािी 
अचभव्यस्क्त, प्रचतनायकाच्या बाबतीत नाचयकेसांबांधीच्या रचतभावािी अचभव्यस्क्त, अधम-प्रकृचत पात्राांिी रचतभावािी अचभव्यस्क्त, 
इत्यादींत शृांगार अचभव्यक्त न होता शृांगाराभास उत्पन्न होतो. कारि आलांबन अयोग्य आहे. शृांगारसािा आलांबन चवभाव उत्तम प्रकृतीिा 
तरुि नायक व तशीि नाचयका हा असला पाचहजे. या दृष्टीने राविािा सीतेच्या बाबतीतला प्रिय हा शृांगाराभास होतो. चभल्ल व चभल्लीि 
हे अधम प्रकृतीिे असल्याने त्याांिाही प्रिय शृांगाराभास होय. ग रू सकवा चपता याांच्यासांबांधी क्रोधािी अचभव्यस्क्त रौद्राभास चनमाि करते. 
ब्राह्मि इत्यादींच्या वधासांबांधी उत्साहािी अचभव्यस्क्त सकवा अधम पात्राच्या बाबतीतली उत्साहािी अचभव्यस्क्त वीराभास होय. 
रसाभासाप्रमािे भावाभासही मानला आहे. वेश्याइत्यादी नाचयकाांच्या लज्जा इत्यादी भावाांिी अचभव्यस्क्त भावाभास होय. अन चित 
स्वरूपाम ळे रसाभास (व भावाभास) हास्याला कारिीभतू होतात.] स्थानत्वाणद्वकृकत गतैिः ॥ १३७१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इष्ट गोष्टीिा चवयोग अथवा अचनष्ट गोष्टीिी प्राप्ती याम ळे चनमाि झाला असल्यास तो व्यचभिारी 

होय. चनवेद, ग्लाचन, शांका, उग्रता, दैन्य, असूया, मद, श्रम, (१३६७) सिता, धृचत, स्मृचत, व्रीडा, मोह, 
आलस्य, िपलता, हषय, अमषय, चवषाद, अपस्मार, जडता तसेि (१३६८) चवतकय , स प्त, औत्स क्य, 
अवचहत्थ, मचत, चवबोध, व्याचध, उन्माद गवय, आवगे, मरि, त्यािप्रमािे (१३६९) त्रास, आचि चनद्रा हे 
तेहतीस व्यचभिारी भाव होत. स्तम्भ, स्वदे, रोमाांि, स्वरभेद, वपेथू (१३७०) वैवण्यय, अश्र  आचि प्रलय हे 
आठ साचत्त्वक भाव होत. (१३७१–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. स्थायी व संिारी (म्हिजेि ्यणभिारी) हा णनवेदािा णवभाग सागंत आहे. हा णनवेद 
णवषयामंध्ये तववज्ञानाने उत्पन्न झालेला असतो ते्हा तो स्थायी होय. व तो इष्टणवयोग ककवा अणनष्टप्रात्प्त 
यामुंळे उत्पन्न झालेला असतो ते्हा तो ्यणभिारी होय. (१३६६, १३६७–) 

्यणभिारी व साणववक भावािंा नामणनदेश करीत आहे. (१३६७–१३७०, १३७१–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शृर्ङ्ाराणदरसाभासािः कृता हास्यस्य हेतविः । 
ललं बन्द्िुबिो रौदे्र णवभाविः करुिे ि सिः ॥ १३७२ ॥ 
जगदुस्तणद्वदो रौद्रमतिः करुिकारि् । 
रौदं्र भयानके हेतुमत एव प्रिक्षते ॥ १३७३ ॥ 
शृर्ङ्ाराणद्वप्रलम्भाख्यात्करुिोत्पणत्तणरष्ट्यते । 
भयानकेऽद् भूते हेतंु वीरं िीरा बभाणषरे ॥ १३७४ ॥ 
णवदूषकस्य हासस्तु नायके हास्यकारि् । 
साम्यादु्रणिरमोहाणदणवभावाद् ्यणभिाणरिा् ॥ १३७५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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आश्रयस्थानाम ळे चवकृत स्वरूपाला गेलेल्या चवभाव इत्यादींनी (अचभव्यक्त होिारा) अन चित (रस 
हा रसाभास होय). (१३७१) शृांगार इत्यादींिे रसाभास हास्यािे कारि होतात. 
 

रौद्ररसात बाांधवाांिा वध हे र्फल असते पि तोि करुिरसात चवभाव होतो. (१३७२) म्हिून त्या 
(रसाांच्या) जािकाराांनी रौद्राला करुिरसािे कारि म्हटले आहे. म्हिूनि रौद्र हा भयानकरसािे कारि 
म्हिून साांगतात. (१३७३) चवप्रलांभशृांगारापासून करुिरसािी उत्पचत्त मानली आहे. भयानक व अद भ त या 
रसाांच्या बाबतीत चविानाांनी वीररस कारि म्हिून साांचगतला आहे. (१३७४) चवदूषकािे हसिे नायकाच्या 
हास्यािे कारि होय. रक्त, मूच्छा इत्यादी (स्वरूपाच्या) चवभावाने (व) व्यचभिारी भावाांच्या 
सारखेपिाम ळे, (१३७५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

बीभत्से सणत भीरूिामुत्पदे्यत भयानकिः । 
अन्द्योन्द्यजन्द्यजनका भवन्द्त्येवणभमे रसािः ॥ १३७६ ॥ 
श्यामिः णसतो िूसरश्च रक्तो गौरोऽणसतस्तथा । 
नीलिः पीतस्ततिः र्श्वेतो रसविािः क्रमाणदमे ॥ १३७७ ॥ 
णवष्ट्िुमन्द्मथकीनाशरुदे्रन्द्द्रािः कालसंज्ञकिः । 
महाकालिः क्रमाद् ब्रह्मा बुिश्च रसदेवतािः ॥ १३७८ ॥ 
शृर्ङ्ारे देवतामाहुरपरे मकरध्वज् । 
वक्ष्ये णवशेषलक्ष्माणि रसादेरिुना क्रमात् ॥ १३७९ ॥ 
णवभावैवगरकान्द्तादै्यिः स्वका्ये कणवगुत्म्लतैिः । 
साक्षात्कारणमवानीतैनगटेन स्वप्रयोगतिः ॥ १३८० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
बीभत्सरस उत्पन्न झाला असता, चभत्र्या लोकाांच्या बाबतीत भयानकरस उत्पन्न होईल. अशा प्रकारे हे रस 
एकमेकाांना जन्यजनक (म्हिजे उत्पन्न होिारे व उत्पन्न करिारे) असे होतात. (१३७६) 
 

श्याम, चसत (म्हिजे पाांढरा) धूसर, रक्त (म्हिजे ताांबडा), गौर, अचसत (म्हिजे काळा), तसेि 
चनळा, चपवळा व श्वेत (म्हिजे धवल) हे क्रमाने रसाांिे रांग होत. (१३७७) 
 

चवष्ट्ि , मदन, यम, रुद्र, इांद्र, काल, महाकाल, ब्रह्मा व ब ध या क्रमाने रसाांच्या देवता होत. 
(१३७८) 
 

द सरे (आिायय) शृांगारािी देवता मकरध्वज (म्हिजे मदन) ही साांगतात. 
 

आता रस इत्यादींिी चवशषे लििे क्रमाने साांगतो. (१३७९) 
 
(शृांगाररस) – 
 

स्वतःच्या काव्यात कवीने ग ांर्फलेल्या व नटाने आपल्या (अचभनयाने–) प्रयोगाने जि  
सािात्काराला आिलेल्या वर व कान्ता (म्हिजे चप्रयकर व चप्रया) इत्यादी चवभावाांनी (१३८०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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क. शंृगार इत्यादी रसािें क्रमाने विग (म्हिजे रंग) व देवता सागंत आहे– त्यात शंृगार हा श्याम 
विािा व णवष्ट्िु ही देवता असलेला; हास्य, रे्श्वत विािा व मदन ही देवता असलेला; करुि, िूसर विािा 
व यम ही देवता असलेला; रौद्र, रक्त विािा व रुद्र ही देवता असलेला; वीर, गौर विािा व इन्द्द्र ही 
देवता असलेला; भयानक, कृष्ट्ि विािा व काल ही देवता असलेला; बीभत्स, नील विािा व महाकाल ही 
देवता असलेला; अद् भुत, पीत विािा व ब्रह्मा ही देवता असलेला आणि शातं, हा र्श्वेत विािा व बुि ही 
देवता असलेला असा क्रम जािावा (१३७७, १३७८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नीतो रणतस्थाणयभाविः सदस्यरसनीयता् । 
नटेन कान्द्तदृष्टध यादै्यरनुभावैिः प्रदर्तशतैिः ॥ १३८१ ॥ 
आवशेाणतशय ंनीतणश्चणत्रतो ्यणभिाणरणभिः । 
हषगणिन्द्ताणदणभिः प्रोक्त्तिः शृर्ङ्ारिः सूणरशार्तर्ङ्िा ॥ १३८२ ॥ 
संभोगणवप्रलभ्भौ वावस्थे दे्व तस्य कीर्ततते । 
कान्द्तासंयोगणवरहौ लक्षिे ि तयोिः क्रमात् ॥ १३८३ ॥ 
स्त्रीपंुसयोरुत्तमयोयूगनोिः पूिगसुखोदया । 
प्रारन्द्भात्ललपयगन्द्त्याणपनी स्मरसंभृता ॥ १३८४ ॥ 
संणवदोरैक्यसंपवया कीडात्र स्थाणयनी रणतिः । 
लोके स्थाय्याणदभावाना ंदृष्टा ये जन्द्महेतविः ॥ १३८५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पे्रिकाांच्या आस्वाद्यमानतेला नेलेला, नटाने आचवष्ट्कृत केलेल्या काांता दृष्टी इत्यादी अन भवाांनी (१३८१) 
अत्यांत आवशेय क्त केलेला आचि हषय, सिता इत्यादी व्यचभिाचरभावाांनी चिचत्रत (म्हिजे चवचवधता य क्त) 
झालेला रचत हा स्थाचय भाव शाग्ङ गयदेवाने शृांगार म्हटला आहे. (१३८२) 
 

त्याच्या सांभोग व चवप्रलांभ या दोन अवस्था साांचगतल्या आहेत. त्याांिी लििे क्रमाने काांतेिा सांयोग 
व चवरह (ही होत). (१३८३) उत्तम व तरुि स्त्रीप रुषाांच्या बाबतीत पूिय स ख उत्पन्न करिारी, आरांभापासून 
(अांचतम) र्फलापयंत व्यापून राहिारी, मदनाने भरलेली, (१३८४) (स्त्री व प रुष या दोघाांच्या) ब द्धीिी 
(म्हिजे अन भतूींिी) एकरूपता झाल्याने (उत््न्न झालेली) क्रीडा, स्थायी (भाव या स्वरूपािी) रचत होय. 
 

लोकाांत स्थायी इत्यादी भावाांच्या उत्पत्तीिे कारि म्हिून जे चदसून येतात, (१३८५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. रस इत्यादींिी णवशेष लक्षिे सागंत आहे – 
‘रस इत्यादी’ यातील ‘इत्यादी’ या शब्दाने स्थायी, ्यणभिारी व साणववक भाव घ्यायिे. यािंा 

समुदाय सागंण्याच्या इच्छेने ‘रस इत्यादी’ असा एकविनी णनदेश केला आहे. समुदायातील शंृगार 
इत्यादींिी प्रत्येकी लक्षिे सागंतो असा अथग. त्यातंील शंृगारािे लक्षि देत आहे–वर व कातंा ते वरकातंा 
असा हा दं्वद्व समास आहे. वर व कातंा हे आलंबन णवभाव होत. ‘आद्य’ या शब्दाने िंद्र, िंदन, मंद वारा 
इत्यादी उद्दीपन णवभाव घ्यायिे. कवीने स्वतिःच्या का्यात णनबद्ध केलेले व नंतर नटाने स्वतिःच्या िारी 
प्रकारच्या अणभनयाचं्या प्रयोगाने जिु साक्षात्काराला प्राप्त केलेल्या णवभावानंी; सामाणजक (म्हिजे पे्रक्षक) 
यानंी आस्वाद घेण्याला योग्य अशा त्स्थतीला नेलेला; नटाने म्हिजे अणभनेत्याने प्रकट केलेल्या कातंा 
दृष्टी इत्यादी अनुभवानंी पे्रक्षकाचं्या मनात अणभणनवेश उत्पन्न केलेला; हषग, किता इत्यादी ्यणभिारी 
भावानंी शबणलत (म्हिजे णवणवितायुक्त) असा रणत नावािा स्थायीभाव ज्यािा असतो तो शाङ गगदेवाने 
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शंृगाररस म्हटला आहे. कातंासंयोग हे संभोगशंृगारािे लक्षि; कातंाणवरह हे णवप्रलंभशंृगारािे लक्षि असा 
क्रम घ्यायिा. (१३७९ ते १३८३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उपनीतािः कणववरैनगटैिः साक्षात्कृता इव । 
रसान्द्प्रसुन्द्वते ते स्युर्तवभावास्तणद्वभावनात् ॥ १३८६ ॥ 
कान्द्तौ तीव्रस्मराक्रान्द्तौ दूतीसख्यादयो जनािः । 
तत्तद्योग्योऽप्यलंकारिः णकरीटकटकाणदकिः ॥ १३८७ ॥ 
समयोऽणप वसन्द्ताणदर्तवषयाश्चन्द्दनादयिः । 
गीतादयश्च देशोऽणप रम्यहम्यगवनाणदकिः ॥ १३८८ ॥ 
कान्द्तानुकरिं हंसयुग्मणित्राणददशगन् । 
जलकेलीत्येवमाद्यािः श्रुता यद्वा णवलोणकतािः ॥ १३८९ ॥ 
णवभावत्वेन णवख्याता रसे शृर्ङ्ारनामणन । 
भावाना ंयाणन कायाणि नाट यन्द्ते कुशलैनगटैिः ॥ १३९० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कचवश्रेष्ाांनी जे (आपल्या काव्याांतून) प्रदर्तशत केलेले (शब्दशः जवळ नेलेले) असतात व नटाांनी 

जि  सािात केलेले असतात (आचि) रसाांना उत्पन्न करतात ते त्या (रसाांना) उत्पन्न करीत असल्याने 
चवभाव होत. (१३८६) 

 
तीव्र मदनाने भरून गेलेले काांता व काांत, दूती, सखी इत्यादी मािसे, त्याला त्याला योग्य असे 

म क ट, कडे इत्यादी अलांकार, (१३८७) वसांत इत्यादी काल, िांदन इत्यादी तसेि गीत इत्यादी चवषय, 
रमिीय प्रासाद, वन इत्यादी देश (म्हिजे स्थाने), (१३८८) कान्त सकवा काांता याांिे अन करि, हांसाांिी 
जोडी, चित्र इत्यादी पाहिे, जलक्रीडा इत्यादी (काव्याांतून) ऐकलेले सकवा (नाटकाांतून) पाचहलेले 
(१३८९) (चवषय) शृांगार नावाच्या रसात चवभाव म्हिून प्रचसद्ध आहेत. (१३९०–) भावाांच्या ज्या कायांिा 
(म्हिजे बाह्य पचरिामाांिा) क शल नटाांकडून अचभनय केला जातो (१३९०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. रतीिे लक्षि देत आहे – 
स्त्री-पुरुष संबंणित बुद्धीच्या अत्यतं एकरूपतेने क्रीडा म्हिजे केणल येथे रणत हा स्थायीभाव होय. 

इतरत्र म्हिजे देव इत्यादींच्या संबंिीिी रणत हा संिारीभाव होय असा अथग समजायिा. (१३८४, १३८५–) 
णवभावािें सामान्द्य लक्षि सागंत आहे– ‘स्थायी इत्यादी’ यातंील ‘इत्यादी’ या शब्दाने संिारीभाव घ्यायिे. 
त्याचं्या म्हिजे रसाचं्या णवभावनामुळे म्हिजे उत्पादनामुळे (ते णवभाव होत). याने णवभाव या शब्दािी 
्युत्पणत्त दाखणवली आहे. (१३८५, १३८६) 

त्यातील शंृगारािे णवभाव सागंत आहे – कातंा व कातं हे कान्द्त. कान्द्ता ि कान्द्तश्च ‘कान्द्तौ’ हा 
एकशेष होय. येथे त्यािें आलंबन णवभाव हे स्वरूप व दूती इत्यादी इतरािें उद्दीपनणवभाव हे स्वरूप होय. 
(१३८७, १३८८, १३८९–) 

[‘कान्द्ता ि कान्द्तश्च कान्द्तौ’ ही एकशेषवृणत्त होय. या रूपणसणद्धसाठी कणल्लनाथाने ‘पुमान् णिया’ हे 
सूत्र उद् िृत केले आहे. (पा. १।२।६७) पंुकलगी शब्द व तोि पि स्त्रीकलगी प्रत्ययाने युक्त असे दोन्द्ही एकत्र 
साणगतले असता एकशेष होतो (म्हिजे पंुकलगी शब्द णशल्लक राहतो व स्त्रीकलगी गाळला जातो. म्हिून 
कातंा व कातं यातंील कातं हा शब्द णशल्लक राणहला. दोन असल्याने संस्कृतमध्ये ‘कान्द्तौ’ असे ‘कान्द्त’ या 
शब्दािे णद्वविनी रूप योजले आहे] 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
अनुभावा [अन भाव प्रत्यि चदसून येतात. त्यावरून स्थायी व सांिारी या आन्तचरक भावाांिे ज्ञान अन मानाने होते. म्हिून अन भावाांना 
हेतू म्हटले आहे. हेतूलाि चलङ ग हा शब्द अन मानप्रमािात योजला जातो. कचल्लनाथाने म्हिूनि हेतू म्हिजे चलङ गे असे साांचगतले 
आहे. पवयतावर अस्ग्न चदसत नसला व र्फक्त धूरि चदसत असला तरी पवयतावरील अग्नीिे ज्ञान आपिाला ध रावरून होते. कारि चजथे 
धूर असतो चतथे अस्ग्न असतो या साहिययचनयमािे ज्ञान आपिास असते. धूर हा पवयतावरील अग्नीिे ज्ञान आपिास अन मान प्रमािाने 
करून देतो. यात धूर हा हेतू सकवा चलङ ग होय. ‘चलङ्ग्यते ज्ञायते अनेन इचत चलङ गम्’ अशी चलङ ग शब्दािी व्य त्पचत्त आहे. त्याच्या 
योगाने जािले जाते म्हिून ते चलङ ग होय] हेतवस्ते स्वहेत्वनुभवे यतिः । 
ते भावानाणभमुख्येन नयत्न्द्त गमयत्न्द्त णह ॥ १३९१ ॥ 
अतोऽणभनयशब्देनाप्युच्यन्द्ते कृणत्रमा नटैिः । 
कान्द्ता दृणष्टिः कटाक्षाख्य ंतारकाकमग शमगकृत् ॥ १३९२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ते अन भाव (होत); कारि ते आपल्या कारिाांच्या अन भवाला कारिीभतू होतात. ते भावाांना सांम ख 

नेतात म्हिजे त्याांिे ज्ञान करून देतात; (१३९१) म्हिून कृचत्रम असलेले ते नटाांकडून अचभनय या 
शब्दानेही साांचगतले जातात. 
 

काांता-दृष्टी, स खकारक अशी कटाि नावािी ब ब ळाांिी हालिाल, (१३९२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. अनुभवािें सामान्द्य लक्षि सागंत आहे – 
स्थायी व संिारी भावािंी जी नेत्रकटाक्ष, बाहंूिा आके्षप इत्यादी काये कुशल नटांकडून 

अनुकरिाने दाखणवली जातात, ती स्वतिःच्या कारिािंा म्हिजे स्थायी, संिारी या भावािंा अनुभव 
घेण्यात कारिे होतात. (कारि अनुभवाचं्यावरून मनातील भावािें ज्ञान होते.) येथे अनुमान योजले आहे. 
हेतू म्हिजे णलङ गे होत. म्हिून ते अनुभाव होत असे कसहावलोकन न्द्यायाने (म्हिजे कसह जसा मागे वळून 
पाहतो त्याप्रमािे) योजावे. यावरून अनुभव आिून देतात म्हिून ते अनुभाव ही ्युत्पणत्त दाखणवली आहे. 
त्यानंाि अणभनय हा शब्दही लावण्यामागील कारि सागंत आहे. ते अनुभाव भावानंा आणभमुख्याने नेतात 
म्हिजे पोिणवतात अथात त्यािें ज्ञान करून देतात; म्हिून अनुकरि स्वरूपाने नटावर आरोणपत केले 
जािारे कृणत्रम असे ते नटांकडून अणभनय या शब्दानेही साणंगतले जातात. ज्यािे अनुकरि करावयािे 
त्यासंबंिीिे म्हिून अनुभाव हे नाव. कटाक्ष इत्यादीि अणभनेताणवषयक म्हिून अणभनय म्हटले जातात. 
(१३९०, १३९१, १३९२–) 
 

क . त्यातील शंृगारािे अनुभाव सागंत आहे – 
मुखराग या शब्दाने वैवण्यग साणंगतले आहे ‘इत्यादी’ या शब्दाने स्वरभेद वगैरे घ्यायिे. रोमािं, 

मुखराग इत्यादी स्वरूपाने रिलेला असा अथग. लौणकक रसाप्रमािे स्वतिःि उत्पन्न झालेला न्हे तर नटाने 
आपल्या स्वतिःवर आरोणपत केलेला. साणववक भावािंा उत्कर म्हिजे समुदाय अथात स्तंभ इत्यादी आठी 
साणववक भाव. स्तंभ इत्यादींिे अनुभाव हे स्वरूप असले तरीही त्यािंा साणववक म्हिून णनदेश मनातून 
आरंभ होत असल्याने आहे असे मानावे. या संभोगशंृगारात आलस्य, उग्रता व जुगुप्सा सोडून बाकीिे 
णनवेद इत्यादी एकतीस (्यणभिारी योजाव.े जुगुप्सा, बीभत्स व शातं या रसािंा स्थायीभाव असला तरी 
दुसऱ्या रसात त्यािे संिारी स्वरूप असल्याने त्यािी गिना संिारीभावात करिे णवरोिी ठरत नाही. 
याप्रमािे एका रसात स्थायी असलेल्या रणत इत्यादींिेही अन्द्यत्र संिारी स्वरूप जािावे. त्यािप्रमािे 
आलस्य इत्यादी तीनही आपल्या णवभावाति लक्त णदसून येत असिारेि संभोगशंृगारात वज्यग होत. 
म्हिून सागंत आहे – स्वणवभावैकगोिर् – केवल वृणत्त इत्यादींनी पुढे साणंगतले जािार असिाऱ्या 
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आपल्या णवभावानंी उत्पन्न झालेले. यावरून दुसऱ्या णवभावानंी उत्पन्न झालेले असतील तर ते घ्यावे असे 
साणंगतले आहे. (१३९२ ते १३९५) 

क. णवरहशंृगारात कान्द्ता-दृष्टी इत्यादी अनुभाव मानलेला नाही, कारि तो (म्हिजे णवरहशंृगार) 
दुिःखात्मक आहे. (१३९५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ितुरे ि भु्रवौ िारुगोिरा मिुरा णगरिः । 
रोमाञ्चमुखरागाणदरणितिः साणववकोत्करिः ॥ १३९३ ॥ 
अनुभावा भवन्द्त्येते शृर्ङ्ाररसपोणषििः । 
आलस्यौग्ऱ्यजुगुप्साभ्योऽन्द्येऽत्र स्यु्यगणभिाणरििः ॥ १३९४ ॥ 
आलस्याणदत्रय ंवज्यं स्वणवभावैकगोिर् । 
एष संभोगशृर्ङ्ारगतिः पणरकरो मतिः ॥ १३९५ ॥ 
णवप्रलम्भे नानुभाविः कान्द्तदृष्टध याणदणरष्ट्यते । 
[कचल्लनाथाने स्वीकारलेल्या पाठात ‘चिन्ता’ हा शब्द आरांभी आहे. पि चिन्ता हा शब्द सांिारीभावाांिा चनदेश करताना शवेटीही आला 
असल्याने त्यािी प नरुस्क्त होते. ही प नरुस्क्त अथात इष्ट नाही. आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ८२१) तळटीपेत तीन हस्तचलचखताांत 
असलेला ‘शङ का’ हा शब्द आरांभी चदलेला आहे. स धाकरटीकेतही (अड यार आ., भा. ४ प.ृ ४१०) ‘शङ का’ हाि शब्द आरांभी आहे 
म्हिून तोि पाठ येथे घेतला आहे.] शङ्कासूयाश्रमौत्सुक्यणनवेदग्लाणनमृत्यविः ॥ १३९६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स ांदर चदसिाऱ्या ित र भ वया, गोड बोलिे, रोमाांि, म खराग इत्यादी योजलेला साचत्त्वक भावाांिा 

सम दाय, (१३९३) हे अन भाव शृांगाररसाला पोषक होत. आलस्य, उग्रता व ज ग प्सा हे सोडून इतर 
व्यचभिारी भाव यात (योजायिे असतात). स्वतःच्या सांबांधीच्या रसाति र्फक्त चदसून येिारे आलस्य 
इत्यादी तीन (व्यचभिारी) वज्यय होत. हा सांभोगशृांगारासांबांधीिा (भावाांिा) सम दाय होय. (१३९५) 
 

चवप्रलांभ शृांगारात कान्ता-दृष्टी इत्यादी अन भाव मानलेला नाही. शांका, असूया, श्रम, औत्स क्य, 
चनवेद, ग्लाचन, मरि, (१३९६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवप्रलंभाला योग्य असिारे संिारीभाव सागंत आहे – 
त्याचं्या अनुभावानंी म्हिजे किता, असूया इत्यादींशी संबद्ध असिाऱ्या पुढे साणंगतल्या गेलेल्या 

अनुभावानंी, मरिािा कृणत्रम अणभनय बोलण्याने सूणित करावा, ककवा वािी स्वरूपाच्या सूिी अणभनयाने 
ते सागंावे. आंणगक, साणववक व आहायग या अणभनयानंी मरिािा अणभनय णनणश्चतपिे करू नये. (१३९६, 
१३९९, १४०१–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उन्द्माद्याध्यपस्मारणवबोिजडतास्तथा । 
दैन्द्य ंणनद्रा तथा स्वप्नसुप्तणिन्द्तादयश्च ये ॥ १३९७ ॥ 
तदीयरैनुभावैस्तु णवप्रलम्भोऽणभनीयते । 
उन्द्मादाणददशा ं[‘अचतकृष्टाां’ याऐवजी स धाकरटीकेतील ‘अचतकष्टा दशा दाखव ूनये’ या स्पष्टीकरिावरून ‘अचतकष्टाां’ हा पाठ या 
टीकाकारासमोर होता का? अथात अथाच्या दृष्टीने दोन्ही पाठाांत र्फारसा र्फरक नाही. अड्यार आवृत्तीत ‘अचतकष्टाां’ हाि पाठ आहे.] 
िाणतकृष्टा ंनात्र प्रदशगयेत् ॥ १३९८ ॥ 
न िात्र मरिं साक्षाद् दशगयेत्तस्य सूणिका् । 
तदनन्द्तरजाता ंतु दशगयेत्सुणखनीं दशा् ॥ १३९९ ॥ 
वािाणभनय ं [‘वािा वाचभनयां तस्य सूियेत्कृचत्रमां वदेत् ।’ हा कचल्लनाथ-स्वीकृत पाठ आहे. हा पाठ आनांदाश्रम आवृत्तीसाठी 
वापरलेल्या हस्तचलचखतात नसल्यािे आनांदाश्रम आवतृ्तीच्या पृ. ८२१ वर, खाली म्हटले आहे. या आवृत्तीत स्वीकारलेला पाठ ‘दशाां वा 
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भाचवचनधनाांसूियेन्न स्त्वमाां वदेत्’ हा आहे. (आनांदाश्रम आ., पृ. ८२१) हाि पाठ स धाकरटीकेलाही सांमत आहे. (अड्यार आ., भा. ४, 
पृ. ४१०, तळटीप). या पाठान सार अथय असा होतो– “सकवा भावी मरिािी अवस्था सूचित करावी; ती बोलू नये.”] तस्य 
सूियेत्कृणत्रमं वदेत् । 
ननु दुिःखात्मकिः कस्माणद्वप्रलम्भो रसो मतिः ॥ १४०० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उन्माद, व्याधी, अपस्मार, चवबोध, जडता, तसेि दैन्य, चनद्रा, त्यािप्रमािे स्वप्न, स प्त व सिता इत्यादी जे 
(सांिारी भाव) आहेत त्याांच्या अन भावाांनी चवप्रलांभािा अचभनय केला जातो. यात उन्माद इत्यादी अवस्था 
र्फार तािलेली दाखव ू नये. (१३९८) आचि यात मरि प्रत्यि दाखव ू नये. त्यािी सूिक अशी त्यानांतर 
चनमाि झालेली स खय क्त अवस्था दाखवावी. (१३९९) सकवा त्यािा कृचत्रम अचभनय वािीने सूचित करावा; 
(वािीस्वरूपाच्या सूिी अचभनयाने) बोलाव.े 
 

पि द ःखस्वरूपािा चवप्रलांभ रस का मानला आहे? (१४००) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवप्रलंभाच्या रसस्वरूपावर आके्षप घेत आहे – 
दुिःखात्मक हे हेतू गर्तभत असिारे णवशेषि आहे. दुिःखात्मक असल्याने णवप्रलंभ हा रस कसा? हा 

आके्षप. तो दूर करीत आहे– णवप्रलंभातही रतीिे अनुसंिान णदसून येते. यात ‘अणप’ (म्हिजे ‘ही’) या 
शब्दाने संभोगात रतीिे अनुसंिान णसद्धि असते हे साणंगतले आहे. हे न मानिाऱ्याला पुन्द्हा सागंत आहे–
संभोगाच्या वेळीही भावी णवरहािी भीती अवश्यपिे असल्याने, त्यािेही दुिःखस्वरूप संभवत असल्याने, 
संभोगाशी णमणश्रत होण्यामुळे णित्रत्व (म्हिजे संणमश्र स्वरूप) होय. 

णवप्रलंभ दुिःखात्मक असला तरीही पुढे होिाऱ्या समागमाच्या आशेने उत्पन्न होिाऱ्या सुखाने 
णमणश्रत असल्याने त्यािेही संणमश्र स्वरूप होय. म्हिून त्यािें म्हिजे संभोग व णवप्रलंभ यािें रसत्व म्हिजे 
आस्वाद्यमान स्वरूप सुलभ होय; अनेकस्वरूपत्व असल्याने सागंिे शक्य आहे असा अणभप्राय. (१४००, 
१४०१, १४०२–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

मैवं रत्यनुसंिानं णवप्रलम्भेऽणप दृश्यते । 
णवप्रलम्भोद्भवा शङ्का संभोगे दुस्त्यजा धु्रव् ॥ १४०१ ॥ 
इतरेतरणित्रत्वाद्रसत्वं सुलभं तयोिः । 
नैकरूपे णिरास्वाद्यिः शकग रावद्भवेदसौ ॥ १४०२ ॥ 
संभोगेऽणप न णनद्रात्स्त नन्द्वन्द्योन्द्याणभलाणषिोिः । 
णवबोिस्त्वस्त्यसौ कस्माणद्वप्रलम्भैकगोिरिः ॥ १४०३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
असे म्हिू नये. कारि रतीिे अन सांधान चवप्रलांभातही चदसून येते. चवप्रलांभाच्या सांबांधी चनमाि 

झालेली शांका सांभोगाच्या सांबांधातही टाकून देिे खरोखर कठीि आहे. (१४०१) 
 

त्या (दोन्हींिे) रसस्वरूप, एकमेकाांना सांचमश्र करिाऱ्या स्वरूपाम ळे स लभ होय. (१४०२–) 
 

तो एका स्वरूपािा असता साखरेप्रमािे दीघय काळ आस्वाद घ्यायला योग्य होत नाही. (१४०२) 
 

पि सांभोगात एकमेकाांिी अचभलाषा करिाऱ्या त्या दोघा (चप्रयकराांच्या) बाबतीत चनद्राही नसते; 
मग तो चवबोध (म्हिजे जाग) कोठून असतो? (म्हिून) तो र्फक्त चवप्रलांभाति (जािावा). (१४०३) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
क. अशा स्वरूपाच्या त्याच्या बाबतीत दोष नाही हे उदाहरि देऊन सागंत आहे. हा रस एकाि 

स्वरूपािा असता साखरेप्रमािे दीघग काळ आस्वाद घेण्याला योग्य असत नाही. जशी साखर लार गोड 
असल्याने आम्ल (म्हिजे आंबट पदाथग) इत्यादींनी युक्त नसेल तर दीघग काळ आस्वाद घ्यायला योग्य 
असत नाही. त्याप्रमािे सुखस्वरूपािा संभोग णनवेद इत्यादींनी युक्त नसेल तर पे्रक्षकाकंडून आस्वाद्य होत 
नाही. एकस्वरूपामुळे तृत्प्त उत्पन्न झाल्याने लौकरि समाप्त होईल. णनवेद इत्यादींनी युक्त असता 
अनेकरूपत्व प्राप्त झालेला, आम्ल इत्यादींनी संणमश्र असलेल्या साखरेप्रमािे दीघग काळ आस्वाद्य होतो. 
पूवी संभोगशंृगारात ‘आलस्य, उग्रता व जुगुप्सा सोडून इतर ्यणभिारी भाव यात योजावे’ असे साणंगतले 
असल्याने णनद्रा व णवबोि हे असतात हे साणंगतले आहेि. ते संभोगात संभवत नाहीत. असा आके्षप घेत 
आहे– त्या दोन्द्ही तरुिाचं्या एकमेकाणंवषयीच्या अखंड अणभलाषेमुळे, संभोगात णनद्राही नसते. 
‘संभोगेऽणप’ यातील ‘अणप’ शब्द क्रम सोडून ‘णनद्रा’ या शब्दावरोबर योजायिा म्हिजे ‘णनद्राणप नात्स्त’ 
(णनद्राही असत नाही) असे घ्यायिे. णनद्रा अगोदर असल्यानंतर णनणश्चतपिे प्राप्त होिारा णवबोि मुळीि 
नसतो असा ‘अणप’ (म्हिजे ‘ही’) या शब्दािा अथग आहे. तोि अथग स्पष्ट करून सागंत आहे–णवबोि कोठून 
असिार? म्हिून तो णवबोि लक्त णवप्रलंभाति असतो असे म्हिावे हा आके्षपािा अणभप्राय होय. (१४०२, 
१४०३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नैतणन्नद्राणवनाशो णह णवबोिस्तामृते कुतिः । 
रणतश्रमकृता णनद्रा संभोगेऽप्यत्स्त िेन्न तत् ॥ १४०४ ॥ 
भवन्द्त्यणप न सोद्भा्या रत्युत्कषगणवरोणिनी । 
करुिे णवप्रलम्भे ि णिन्द्ताणद्यणभिाणरिा् ॥ १४०५ ॥ 
सािारण्यात्तयोभेदो नात्स्त िेत्तदसापं्रत् । 
शोको णह करुिे स्थायी णवप्रलम्भे रणतमगता ॥ १४०६ ॥ 
स्थाणयभेदाणद्वभागोऽतस्तयोरुत्तमपूरुषे । 
ननु नीिे तु माल्याणदणवभावानामसंभवात् ॥ १४०७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
हे (म्हििे योग्य) नव्हे. चवबोध म्हिजे चनदे्रिा नाश होय. तो चतच्याचशवाय (म्हिजे चनदे्रचशवाय) 

(सांभोगात) कोठून (असिार)? रचतश्रमाम ळे उत्पन्न झालेली चनद्रा सांभोगातही असते असे म्हिाल तर ते 
(योग्य) नाही. (१४०४) ती असली तरीही रतीच्या उत्कषाला चवरोधी असल्याने (कवींनी) उद भाचवत करू 
नये (म्हिजे विूय नये). 
 

करुिरसात व चवप्रलांभशृांगारात सिता इत्यादी व्यचभिारी भाव (१४०५) समान असल्याने त्या 
दोहोंत र्फरक नाही असे म्हिाल तर ते योग्य नाही. करुिरसात शोक हा स्थायीभाव आचि चवप्रलांभात रचत 
हा स्थायीभाव मानला आहे. (१४०६) 
 

म्हिून स्थायींच्या भेदाम ळे त्या दोन्हींत र्फरक आहे. उत्तम प रुषाांच्या बाबतीत (त्या दोन्हींत र्फरक 
असू दे). पि नीि पात्राच्या बाबतीत र्फ लाांच्या माळा इत्यादी चवभाव सांभवत नसल्याने (१४०७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आके्षपािा पणरहार करीत आहे – 
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ज्या अथी णवबोि म्हिजे णनद्रानाश, त्या अथी णनदे्रणशवायही संभोगात णवबोि कोठून असिार? हा 
पणरहार होय. तेजािा अभाव म्हिजे अिंार त्याप्रमािे णनदे्रिा अभाव म्हिजे णवबोि असा अथग. 

पुन्द्हा पूवगपक्षी शंका घेतो– रणतश्रमामुळे उत्पन्न झालेली णनद्रा संभोगातही असतेि. 
पुन्द्हा ही शंका दूर करीत आहे– संभोगात रणतश्रमाने उत्पन्न झालेली णनद्रा असली तरी ती 

उद् भाणवत करू नये. रतीच्या उत्कषाला णवरुद्ध असल्याने कवींनी णनद्रा विूग नये. 
आता करुि व णवप्रलंभ हे एकि असल्यािी शंका घेत आहे– किता इत्यादी ्यणभिारी समान 

असल्याने त्यातं भेद नाही. या मताला दोष देत आहे हे योग्य नाही. कारि करुिात शोक व णवप्रलंभात 
रणत स्थायीभाव म्हिून मानलेला आहे. यामुळे स्थायींच्या णभन्नतेने त्या त्या करुि व णवप्रलंभ या दोन्द्हींतील 
भेद णसद्ध आहे. आता णवणशष्ट णवषयात स्थाणयभेद संभवत असल्याने तेथे करुि व णवप्रलंभ याचं्यातील 
णवभाग मान्द्य करून दुसऱ्या णवषयात स्थाणयभेद नसल्याने त्या दोन्द्हींच्या अभेदािी शंका घेत आहे– कुल, 
िन इत्यादीने संपन्न असिाऱ्या उत्तम पुरुषाच्या बाबतीत करुि व णवप्रलंभ यातंील भेद असतो, तेथे त्या 
दोन्द्हींत णवभाग असू दे. पि कुल व िन यानंी रणहत असिाऱ्या नीि (म्हिजे हलक्या) पुरुषाच्या बाबतीत 
माळा इत्यादी उद्दीपन णवभाव संभवत नसल्याने त्याचं्याणवषयीिा णवप्रलंभशंृगार कसा उत्पन्न होतो? 
शंृगारि संभवत नाही, असा अथग. म्हिून ते्हा त्या णवषयात इष्टणवरहाने उत्पन्न होिारा करुिरस स्पष्ट 
आहे. (१४०२ ते १४०८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

रत्यभावे णवप्रलम्भिः शृर्ङ्ारो जायते कथ् । 
अतिः स्यात् करुििः स्पष्टस्तते्रष्टणवरहोद्भविः ॥ १४०८ ॥ 
माल्याद्यसभंवान्नीिे संभोगासंभवोऽणप िेत् । 
तत्र नीिरणतयगस्मान्नारीमात्राणवभावजा ॥ १४०९ ॥ 
णवयोगेऽणप तथा माल्याद्यभावने कथं रणतिः । 
आशाबन्द्ििथीभूतणिन्द्ताणद्यणभिाणरकिः ॥ १४१० ॥ 
णवरहिः करुिाणद्भन्निः णप्रयनैराश्यकाणरतात् [‘चप्रयनैराश्यकाचरतम्’ हा अड्यार आवृत्तीत घेतलेला पाठ ि कीिा आहे. (प.ृ 
४१४) तो ‘चप्रयनैराश्यकाचरतात्’ असा आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ८२४) चदला असून तोि योग्य आहे.] । 
कामशासे्त्र ि शृर्ङ्ारो [‘कामशासे्त्र ि शृङ गारे’ दशावस्थः प्रकीर्तततः । हा पाठ अड्यार आवृत्तीत घेतला आहे. (प.ृ ४१४) ‘शृङ गारे’ 
याऐवजी ‘शृङ गारे’ असा पाठ आनांदाश्रम आवतृ्तीत (पृ. ८२४) असून, तोि बरोबर आहे; तसेि ‘कामशासे्त्र’ याऐवजी कामसूते्र व 
‘प्रकीर्तततः’ याऐवजी ‘प्रदर्तशतः’ असा पाठ चमळतो. दहा अवस्था ज्याच्या आहेत तो ‘दशावस्थः’ हे ‘शृांगारः’ यािे चवशषेि होय. ‘शृांगारे’ 
असा पाठ असता, तर प ढे ‘दशावस्थाः प्रकीर्ततताः’ असे शब्द यायला पाचहजेत.] दशावस्थिः प्रकीर्तततिः ॥ १४११ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
रतीिा अभाव असता चवप्रलांभ-शृांगार कसा उत्पन्न होतो? म्हिून तेथे इष्टचवरहाने चनमाि होिारा 

करुिरस स्पष्ट होय. (१४०८) 
 

जर, र्फ लाांच्या माळा इत्यादी सांभवत नसल्याने नीि प रुषाच्या बाबतीत सांभोग सांभवत नाही असे 
(प्रचतपाचदत कराल) तर ते (योग्य) नाही. कारि नीि प रुषाच्या बाबतीत रचत, र्फक्त स्त्री या 
चवभावापासूनि उत्पन्न होते. (१४०९) त्यािप्रमािे चवयोगातही माळा इत्यादी नसता रचत का (न 
स्वीकारावी)? आशिेा बांध सैल झाल्याने सिता इत्यादी व्यचभिारी भाव असिारा (१४१०) चवरह चप्रय 
जनाचवषयीच्या चनराशमेधून उत्पन्न झालेल्या करुिापासून चभन्न होय. कामशास्त्रात शृांगार दहा अवस्था 
असिारा साांचगतला आहे. (१४११) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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क. नीि पुरुषाच्या बाबतीत माला इत्यादी संभवत नसल्याने संभोगािा संभव नसल्यािे जरी 
प्रणतपाणदले तरी ते प्रणतपादिे शक्य नाही. कारि नीि पुरुषासंबंिीिी रणत लक्त स्त्री या णवभावापासून 
उत्पन्न होिारी असल्याने माला इत्यादींिी अपेक्षा न करताि संभोगास प्रवृत्त झालेली णदसून येते. 
ज्याप्रमािे संभोगात माला इत्यादी नसताही रणत स्वीकारली आहे तशीि णवयोगातही माला इत्यादी 
नसताही रणत का म्हिून स्वीकारू नये? अथात अवश्य स्वीकारावी असा अथग. करुि व णवरह स्वरूपानेही 
एकमेकापंासून णभन्न आहेत हे सागंत आहे– णप्रय ्यक्तीिा संगम होईल अशा स्वरूपािा आशेिा जो बंि 
त्याने णशणथल झालेले किता इत्यादी ्यणभिारी भाव ज्यात आहेत असा णवरह, इष्ट ्यक्तीच्या संबंिीच्या 
णनराशपिापासून उत्पन्न झालेल्या करुिापासून वेगळा आहे. ज्याच्यापासून आशा णनघून गेलेली आहे तो 
णनराश होय. त्यािे भाववािकनामािे स्वरूप नैराश्य होय (१४०९ ते १४१०, १४११–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अणभलाषस्ततणश्चन्द्तानुस्मृणतगुगिकीतगन् । 
उदे्वगोऽथ णवलापिः स्यादुन्द्मादो ्याणिसंभविः ॥ १४१२ ॥ 
जडता मरिं िेणत दशावस्थािः प्रकीर्तततािः । 
भोक्त्ता प्रिानो भोग्या तु कान्द्ता तदुपसजगन् ॥ १४१३ ॥ 
अतो नरान्द्तरासत्क्त्तस्तस्यािः शृर्ङ्ारभर्ङ्कृत् । 
भोक्तुस्त्वपरतन्द्त्रत्वात्कान्द्तान्द्तरमभञ्जक् ॥ १४१४ ॥ 
वा्नेपथ्यार्ङ्िेष्टाणभिः [बोलिे, वेषभषूा व अांगव्यापार याांम ळे शृांगाराप्रमािेि इतरही रसाांच्या बाबतीत तीन प्रकारिे स्वरूप 
चनष्ट्पन्न होत असते. 

शृांगाचरक बोलिे, सांभोग वा चवप्रलांभ, शृांगाराला साजेसा पोषाख आचि शृांगाराच्या सूिक हालिाली याांम ळे शृांगारािे चत्रचवध 
स्वरूप साांचगतले आहे. असेि इतर रसाांच्याही बाबतीत जािाव.े] शृर्ङ्ारणिणविो मतिः। 
रामाणद्यञ्जको वेषो नटे नेपथ्यणमष्ट्यते ॥ १४१५ ॥ 

इणत शृर्ङ्ारिः । 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अचभलाष, सिता, अन स्मचृत (म्हिजे आठवि), ग िकीतयन (म्हिजे ग िाांिे वियन), उिेग, चवलाप, 
उन्माद, व्याचधसांभव, (१४१२) जडता (म्हिजे चनिेष्ट होिे) व मरि अशा या दहा अवस्था साांचगतलेल्या 
आहेत. भोक्ता हा म ख्य पि योग्य अशी काांता त्यािे उपसजयन (म्हिजे त्याला ग िीभतू असिारी) होय. 
(१४१३) म्हिून चतिी द सऱ्या प रुषाचवषयीिी आसस्क्त शृांगार रसािा भांग करते. पि भोक्ता हा स्वतांत्र 
असल्याने द सऱ्या काांतेबद्दलिी (त्यािी आसस्क्त) (शृांगाररसािा) भांग करीत नाही. (१४१४) बोलिे, 
नेपर्थय व शरीरािी हालिाल याांम ळे शृांगार तीन प्रकारिा मानला आहे. राम इत्यादी (पात्राांिा) सूिक असा 
वषे नटाच्या बाबतीत नेपर्थय म्हिून मानला आहे. (१४१५) 

शृांगाररस समाप्त. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. वात्स्यायन इत्यादींच्या कामशास्त्रात शंृगाराच्या दहा अवस्था साणंगतलेल्या आहेत. (त्या 
अणभलाष इत्यादी होत.) 
 

स्त्री व पुरुष हे एकमेकािें आलंबन असिे ही गोष्ट समान असताही त्यामंिील मुख्य व गौि स्वरूप 
यामुळे णनमाि होिारी णवषमता सागंत आहे. कातेंिी परपुरुषाणवषयीिी आसत्क्त रसाभास होतो. 
पुरुषाच्या बाबतीत परस्त्रीणवषयीिी आसत्क्त रसाभास होत नाही. (१४११ ते १४१५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वेषालंकारगमनगणदताना ंणवकाणरता । 
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एतेषा ंि परस्थानामनुकारो णवलणज्जता ॥ १४१६ ॥ 
णवषयेऽरुणिता दृष्ट्ट्याप्यसंगतणवभाषि् [‘दृष््ट याप्यसांगतचवभाषिम्–’ दृष््ट या याऐवजी ‘तृष्ट्िा’ हा पाठ आनांदाश्रम 
आवृत्तीत तळटीपेत चदला आहे. (पृ. ८२५) स धाकरटीकेत ‘चवषयतृष्ट्िा’ असे म्हटले आहे. त्यावरून ‘तृष्ट्िा’ हा पाठ या टीकाकाराला 
माहीत होता असे वाटते. या पाठाने अथय असा होईल– ‘(चवषयाांत गोडी नसिे) व चवषयाांिी इच्छाही असिे.’] । 
हासनीयस्य कक्षाणदसंस्पशगिः कुहनावहिः  ॥ १४१७ ॥ 
इत्यादयो णवभावािः स्युरनुभावास्तु नेत्रयोिः । 
कपोलयोरोियोश्च स्पन्द्दो दृष्ट्ट्योर्तवकासन् ॥ १४१८ ॥ 
अत्यन्द्तमीलनं ककणित्कुञ्चनं पार्श्वगपीडन् । 
प्रस्वेदमुखरागाद्या यस्याथ ्यणभिाणरििः ॥ १४१९ ॥ 
स्वप्नोऽवणहत्थमालस्यणनद्रातन्द्द्रादयोऽपरे । 
एते त्स्मताणदभेदेषु यथायोगं ्यवत्स्थतािः ॥ १४२० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(हास्यरस)– 

वषे, अलांकार, िालिे, बोलिे इत्यादींिे चवकृत स्वरूप, द सऱ्याांच्या या गोष्टींिी नक्कल, 
चनलयज्जपिा, (१४१६) चवषयात गोडी नसिे, दृष्टीनेही (म्हिजे चदसण्यातही?) असांगत बोलिे, ज्याला 
हसवायिी इच्छा आहे त्याच्या काख इत्यादींना कपटाने (म्हिजे लबाडीने) स्पशय करिे, (१४१७) इत्यादी 
(ज्या रसािे) चवभाव होत; डोळे, गाल, व ओठ याांिा कां प, दृष्टींिा चवकास, (१४१८) (त्याांिे) पूियपिे 
चमटिे, थोडे आक ां िन, बाजू दाबून धरिे, खूप घाम, म खराग इत्यादी ज्यािे अन भाव होत; व स्वप्न, 
अवचहत्थ, आलस्य, चनद्रा व तांद्रा इत्यादी ज्यािे व्यचभिारी होत, (तसेि) हे द सरे स्स्मत इत्यादी भेदाांमध्ये 
यथासांभव ठराचवकपिे असिारे ज्यािे (व्यचभिारी होत,) (१४१९, १४२०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता हास्यािे लक्षि देण्यासाठी त्यािे णवभाव इत्यादी सागंत आहे – स्वतिःच्या पोषाख 
इत्यादींिे स्वाभाणवक स्वरूपापासूनिे णवकृत स्वरूप हास्यािा णवभाव होतो. हे वेष इत्यादी दुसऱ्यांिे, 
अणवकृत असलेले असताही म्हिजे त्याचं्या बाबतीत ते स्वाभाणवक असताही त्यािंी केलेली नक्कल 
हास्यािा णवभाव होतो. ज्याला हसवायिे त्याच्या बाबतीत ‘असा मी त्याला हसवतो’ म्हिून कपटाने 
त्याच्या काख इत्यादींना स्पशग करिे त्यािे हास्य णनमाि करते. ‘कुहनावहिः’ यािा अथग कुहना म्हिजे 
कपट आितो, णनमाि करतो तो. ‘कक्षाणप’ यातील ‘अणप’ या शब्दाने बाजूिा भाग इत्यादी घ्यायिा. 
‘इत्यादयो णवभावािः’ म्हिजे लोकातं हास्यािे कारि म्हिून जे णवषय णदसून येतात ते णवभाव म्हिून घ्याव े
‘असौ हास्यिः’ तो हास्य होय. पूवीच्या वाक्यात ‘यस्य’ म्हिजे ज्यािे याने जो साणंगतला तो असा णनदेश 
केला आहे. आत्मस्थ हास्यािी उत्पणत्त णवभाव पाहिे एवढ्यानेि णदसून येते. पि परस्थ हास्यरस दुसरा 
हसताना व णवभाव पाहून उत्पन्न होतो. तीन अवस्था असिारा म्हिजे उत्तम, मध्यम व नीि या तीन 
भेदामुंळे (तीन अवस्था असिारा). त्यािें प्रत्येकी दोन भेद त्स्मत इत्यादी असिारे सागंत आहे. (१४१६ ते 
१४२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्थाणयभावश्च हासिः स्यादसौ हास्यिः प्रकीर्तततिः । 
आत्मस्थिः [स्वतःच्या चवकृत वषे इत्यादींनी चवदूषक स्वतः हसतो तेव्हा तो आत्मस्थ व रािीला हसचवतो तेव्हा तो परस्थ असे 
आत्मस्थ व परस्थ हास्यािे स्पष्टीकरि ि कीिे आहे. हा चवभावाांिा चवभाग होईल. या प्रकारे चविार केल्यास राजािा शोक नोकराांमध्ये 
शोक उत्पन्न करतो म्हिून त्यािे सवयत्र परस्थ स्वरूप होईल. म्हिून यािा अथय असा की, द सरा हसत असता, स्वतः चवभाव न पाहताही 
लोकात मािूस हसताना चदसून येतो. हास स्वभावतःि सांक्रमिशील आहे. म्हिून सांक्रमिाच्या अचभप्रायाने हे जािावे. उत्तम प्रकृचत 
प रुषािे स्स्मत सांक्रान्त झाले असता हचसत स्वरूपािे होते. म्हिून हासाच्या तीन अवस्था साांचगतल्या आहेत. [पाहा – अचभनवभारती, 
ना. शा. (बडोदा), भा. १, पृ. ३१३ ते ३१५] परसंस्थशे्चत्यस्य भेदद्वय ंमत् ॥ १४२१ ॥ 
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आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो णवभावक्षिमात्रतिः । 
हसन्द्तमपरं दृष्टध वा णवभावाशं्चोपजायते ॥ १४२२ ॥ 
योऽसौ हास्यरसस्तज्जै्ञिः परस्थिः पणरकीर्तततिः । 
उत्तमाना ंमध्यमाना ंनीिानामप्यसौ भवेत् ॥ १४२३ ॥ 
त्र्यवस्थिः कणथतस्तस्य षड्भेदािः सत्न्द्त िापरे । 
त्स्मतं ि हणसतं प्रोक्त्तमुत्तमे पुरुषे बुिैिः ॥ १४२४ ॥ 
भवेणद्वहणसतं िोपहणसतं मध्यमे नरे । 
नीिेऽपहणसतं िाणतहणसतं पणरकीर्ततत् ॥ १४२५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
व स्थायी भाव हास होय. तो हा हास्यरस म्हिून साांचगतला आहे. आत्मस्थ व परसांस्थ असे त्यािे 

दोन भेद मानले आहेत. (१४२१) 
 

चवभाव पाहताि पाहिाऱ्याच्या चठकािी उत्पन्न होिारा आत्मस्थ होय. द सरा हसत असलेला पाहून 
आचि चवभाव पाहून जो हास्यरस उत्पन्न होतो तो तज्ज्ञाांनी परस्थ म्हटला आहे. तो उत्तम, मध्यम व नीि 
पात्राांच्याही बाबतीत असतो; (१४२२, १४२३) (त्याम ळे) तीन अवस्था असिारा असा म्हटला आहे. त्यािे 
द सरे सहा प्रकार आहेत. स्स्मत व हचसत हे उत्तम प रुषाच्या बाबतीत साांचगतले आहेत; (१४२४) चवहचसत व 
उपहचसत मध्यम प रुषाच्या बाबतीत (योजायिे) असतात; नीि (प रुषाच्या) बाबतीत अपहचसत व 
अचतहचसत साांचगतले आहेत. (१४२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ईषत्लुल्लकपोलाभ्या ंकटाकै्षरप्यनुल्बिैिः । 
अदृश्यदशनो हास्यो मन्द्थरत्स्मतमुच्यते ॥ १४२६ ॥ 
वक्त्रनेत्रकपोलैशे्चदुत्लुलै्लरुपलणक्षतिः । 
ककणिल्लणक्षतदन्द्तश्च तदा हणसतणमष्ट्यते ॥ १४२७ ॥ 
सशब्दं मिुरं कालागतं वदनरागवत् । 
आकुणञ्चताणक्षगण्डं ि णवदुर्तवहणसतं बुिािः ॥ १४२८ ॥ 
णनकुणञ्चतासंशीषगश्च णजह्मदृणष्टणवलोकनिः । 
उत्लुल्लनाणसको हास्यो नाम्नोपहणसतं मतिः ॥ १४२९ ॥ 
अस्थानजिः साश्रुदृणष्टराकम्प्रस्कन्द्िमूिगकिः । 
शाङ गगदेवेन गणदतो हास्योऽपहणसताह्वयिः ॥ १४३० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
गाल थोडे चवकचसत, अव्यक्त कटाि, व दात न चदसिारे असा असिारा हास्यरस मांद स्स्मत 

म्हटला आहे. (१४२६) जेव्हा तो तोंड, डोळे व गाल चवकचसत असल्याने चनदर्तशत होतो व ज्यात दात थोडे 
चदसिारे असे असतात तेव्हा तो हचसत मानला आहे. (१४२७) 
 

आवाजय क्त, मध र, योग्य वळेी उत्पन्न झालेले, म खरागय क्त, व डोळे आचि गाल आक ां चित 
असिारे ते चविान चवहचसत म्हिून जाितात. (१४२८) 
 

खाांदा व मस्तक चनक ां चित (म्हिजे खाली वाकलेले) असे असिारा, चतरक्या नजरेने पाहिे व 
नाकप ड्या चवकचसत असिे (याांनी य क्त) असलेला हास्यरस उपहचसत या नावाने मानला आहे. (१४२९) 
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अस्थानी उत्पन्न झालेला, अश्र य क्त दृष्टी असलेला, खाांदा व मस्तक कां पय क्त असिारा असा हास्यरस 
शाङ गयदेवाने अपहचसत नावाने साांचगतला आहे. (१४३०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. त्स्मत इत्यादींिी प्रत्येकी लक्षिे सागंत आहे – 
त्स्मत इत्यादी तीन जोड्यातंील पणहली तीन म्हिजे त्स्मत, णवहणसत व अपहणसत ही स्वसमुत्थ 

होत व नंतरिी तीन म्हिजे हणसत, उपहणसत व अणतहणसत ही अपरस्थ होत. त्यािे कारि पणहल्याचं्या 
संक्रमिामुळे उत्पन्न होत असल्याने असे सागंत आहे. नंतरच्या हणसत इत्यादींिी उत्पणत्त त्स्मत इत्यादींच्या 
संक्रमिामुळे असल्याने त्यांिे परोत्थ स्वरूप जािाव.े अणभप्राय असा की– उत्तम पुरुषाच्या णठकाििे 
त्स्मत पाहून दुसऱ्या उत्तम पुरुषाच्या णठकािी हणसत उत्पन्न होते; तसेि मध्यम पुरुषाच्या णठकाििे 
णवहणसत पाहून दुसऱ्या मध्यम पुरुषाच्या णठकािी उपहणसत उत्पन्न होते, त्यािप्रमािे नीि पुरुषाच्या 
(म्हिजे कणनि असिाऱ्या पात्राच्या) णठकाििे अपहणसत पाहून दुसऱ्या नीि पुरुषाच्या णठकािी 
अणतहणसत उत्पन्न होते. याप्रमािे त्स्मत इत्यादी तीन जोड्यातंील नंतरच्यािें परस्थ स्वरूप व पणहल्यांिे 
आत्मस्थ स्वरूप जािाव.े म्हिायिे आहे ते हे की ‘आत्मस्थाच्या अपेके्षने परस्थािे आणिक्य असते.’ 
(वािी, नेपथ्य व शरीर्यापार यानंी हास्य व रौद्र हेही तीन प्रकारिे असतात). यात हास्य व रौद्र हे 
णनदर्तशत करिारे होत. कारि वािी, नेपथ्य व अगं्यापार या णतन्द्ही भेदािें अत्स्तत्व सवग रसातं असते. 
(१४२६ ते १४३३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्थूलकिगिः कटुध्वानो बाष्ट्पपूरप्लुतेक्षििः । 
करोपगूढपार्श्वगश्च हास्योऽणतहणसतं मतिः ॥ १४३१ ॥ 
पूवाणि स्वसमुत्थाणन त्स्मताणदयुगलत्रये । 
पराणि त्वपरस्थाणन पूवगसंक्रात्न्द्तजत्वतिः ॥ १४३२ ॥ 
हास्यरौद्रावणप ते्रिा वाङ नेपथ्यार्ङ्िेणष्टतैिः । 
उपलक्षिमेतत्त ुतेषा ंसवेषु संभवात् ॥ १४३३ ॥ 

इणत हास्यिः (२) 
इष्टबन्द्िुणवयोगश्च श्रीनाशो विबन्द्िने । 
्यसनप्रभवोऽनथगिः सुताणदणनिनं तथा ॥ १४३४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
कान स्थूल असलेला, कट  आवाजय क्त, अश्रूांच्या प राने डोळे भरून गेलेला व हाताांनी बाजू 

धरलेल्या आहेत असा हास्यरस अचतहचसत मानला आहे. (१४३१) स्स्मत इत्यादी तीन जोड्याांमधील 
पचहली (तीन) आत्मस्थ व नांतरिी (तीन) परस्थ होत; कारि ती पचहल्याांच्या सांक्रमिाम ळे उत्पन्न होतात. 
(१४३२) 
 

वािी, नेपर्थय व अांगिेचष्टत (म्हिजे अांगव्यापार) याांम ळे हास्य व रौद्र हे रसही तीन प्रकारिे 
असतात. ते सवय रसाांत सांभवत असल्याने हे चनदर्तशत करिारे साांगिे होय. (१४३३) 

हास्यरस समाप्त (२) 
 
(करुिरस) 

चप्रय बाांधवाांिा चवयोग, सांपत्तीिा नाश, वध व बांधन, व्यसनापासून उत्पन्न झालेला अनथय, म लगा 
इत्यादींिे चनधन, तसेि (१४३४) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
क. आता करुिरसािे लक्षि देताना त्यािे णवभाव सागंत आहे – 
श्रीनाश म्हिजे संपत्तीिा नाश. ्यसनापासून उत्पन्न होिारा अनथग म्हिजे जुगार, मद्यपान 

इत्यादी ्यसनापंासून उत्पन्न होिारा अनथग. उत्तम पुरुषाचं्या बाबतीत हे णवभाव स्वसंबंिात व दुसऱ्याच्या 
संबंिात असतात. पि मध्यम व अिम पुरुषाचं्या बाबतीत दुसऱ्याचं्या संबंिीिे णवभाव नसतात. (१४३४–
१४३५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

देशभं्रशादयशै्चते श्रुता यद्वा णवलोणकतािः । 
णवभावािः संमतािः पंुसामुत्तमाना ंपराणश्रतािः ॥ १४३५ ॥ 
मध्यमािमपंुसा ंतु ते स्युरात्मैकगोिरािः । 
अश्रुपातो मुखे शोषो णवलापिः पणरदेवन् ॥ १४३६ ॥ 
स्तम्भो णवविगता स्त्रस्तगात्रता प्रलयस्तथा । 
र्श्वासोच्छध वासौ देहपातघातोरस्ताडनादयिः ॥ १४३७ ॥ 
एते यत्रानुभावािः स्युरथ ग्लाणनिः श्रमो भय् । 
मोहो णवषादणनवेदौ णिन्द्तौत्सुक्ये ि दीनता ॥ १४३८ ॥ 
जडता ्याणिरुन्द्मादालस्यापस्मारमृत्यविः । 
स्तम्भकम्पाश्रुवैण्यगस्वरभर्ङ्ादयस्तथा ॥ १४३९ ॥ 
यत्र संिाणरििः स्थायी शोकिः स करुिो मतिः । 
्यवस्थात्रानुभावाना ंयोग्यत्वादुत्तमाणदषु ॥ १४४० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्वदेशापासून भ्रष्ट होिे इत्यादी (काव्यातून) ऐकलेले सकवा (नाटकातून) पाचहलेले चवभाव 

(ज्यात) मान्य आहेत; उत्तम प रुषाांच्या बाबतीत ते (स्वगत म्हिजे स्वतःसांबांधी) व पराचश्रत (म्हिजे 
द सऱ्याांच्या बाबतीतले) असतात; (१४३५) मध्यम व अधम प रुषाांच्या बाबतीत ते त्याांच्या चठकािीि चदसून 
येिारे असतात; अश्र पात, तोंडाला कोरड पडिे, चवलाप, पचरदेवन, (१४३६) स्तांभ, वैवण्यय, अवयव गळून 
जािे, प्रलय, श्वासोच्छ् वास, अांग टाकिे व (त्यावर) आघात करिे, छाती बडविे इत्यादी (१४३७) हे 
अन भाव ज्यात असतात; आचि ग्लाचन, श्रम, भय, मोह, चवषाद, चनवेद, सिता, औत्स क्य, दीनपिा, 
(१४३८) जडता, व्याचध, उन्माद, आलस्य, अपस्मार, मरि, स्तांभ, कां प, अश्र , वैवण्यय तसेि स्वरभांग 
(१४३९) ज्यात सांिारी असतात आचि स्थायी शोक हा असतो तो करुिरस मानला आहे. यात अन भावाांिी 
व्यवस्था उत्तम इत्यादी प रुषाांच्या बाबतीत योग्यतेप्रमािे करावी. (१४४०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्तंभ इत्यादी साणववक भावही अनुभावलक्षिाने युक्त असल्याने त्यािंी त्यात (म्हिजे अनुभावात) 
गिना असू दे; पि संिारी भावात त्यािंी गिना कशी (योग्य आहे)? असे णविारल्यास सागंतो की – 
सववप्रािान्द्यामुळे प्रवृत्त झालेल्या स्तंभ इत्यादींिे, 

“भावािें जे पणरिाम कुशल नटाचं्याकडून अणभनीत केले जातात, ते स्वतिःच्या कारिािा अनुभव 
घेण्यात कारिीभूत होत असल्याने अनुभाव होत.” (िो. १३९०–१३९१) या लक्षिाने जसे अनुभाव हे 
स्वरूप योग्य ठरते, तसेि – “णवशेषरूपाने आणभमुख्यपिे संिार करिारे ते ्यणभिारी” या अत्स्थरपिा 
असण्याच्या लक्षिामुळे त्यािें संिारी स्वरूपही योग्यि होय. 

[कणल्लनाथाने अनुभावािें लक्षि देिारा हा जो शाङ गगदेवािा िोक उद् िृत केला आहे त्यात ‘तेन 
भावा’ असे दुसऱ्या ओळीत म्हटले आहे. हा पाठ अड् यार आवृणत्त (पृ. ४२०) व आनंदाश्रम आवृणत्त (पृ. 
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८२८) या दोन्द्हींतही आहे. शाङ गगदेवकृत मूळ िोकात ‘अनुभावा’ असा शब्द आहे व तोि कणल्लनाथाने या 
णदलेल्या िोकातही असायला पाणहजे.] 

अशा प्रकारे साणंगतलेले ग्लाणन इत्यादी ज्यात संिारी भाव असतात व ज्यात शोक हा स्थायी भाव 
असतो तो करुिरस मानला आहे. या करुिरसात उत्तम, मध्यम व अिम पुरुषाचं्या बाबतीत त्याचं्या 
त्याचं्या प्रकृतीला योग्य अशा रीतीने पूवी साणंगतलेल्या अश्रुपात इत्यादी अनुभावािंी ्यवस्था म्हिजे 
त्यासंबंिीिा णनयम करावा. (१४३६ ते १४४०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवलापो रोदनं शोच्यगुिस्तवपुरिःसर् 
स्यादै्दवात्मपरािा ंयदुपालम्भेन रोदन् ॥ १४४१ ॥ 
पणरदेवनणमत्युक्त्त ंतणददं शब्दकोणवदैिः । 
िमोपघातजो णवत्तनाशजो बन्द्िुनाशजिः ॥ १४४२ ॥ 
करुिणिणविस्तेषामुत्तमेष्ट्वेव पूवगजिः । 
ते्रिा रुणदतमानन्द्दातीष्ट्याहेतुकृतं भवेत् ॥ १४४३ ॥ 
दुिःखस्मृणतयुतानन्द्दाज्जातं लुल्लकपोलक् । 
सरोमाञ्चमपार्ङ्स्थबाष्ट्पमानन्द्दजं भवेत् ॥ १४४४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
शोिनीय व्यक्तीच्या ग िाांिी स्त चत करून रडिे म्हिजे चवलाप (आचि) नचशबाला, स्वतःला व 

द सऱ्याला दोष देऊन रडिे (१४४१) म्हिजे पचरदेवन असे ते हे (रोदन) शब्दशास्त्रचनप ि (चविानाांनी) 
साांचगतले आहे. 
 

धमाला (म्हिजे धमाच्या आिरिाला) आलेल्या अडथळयाने चनमाि झालेला, सांपत्तीच्या नाशाने 
उत्पन्न झालेला व बाांधवाांच्या नाशाम ळे चनमाि झालेला (१४४२) असा करुि तीन प्रकारिा असतो. 
त्यातील प्रथम उत्पन्न झालेला (म्हिजे धमाला आलेल्या अडथळयाने उत्पन्न झालेला) उत्तम प रुषाांच्या 
बाबतीति र्फक्त असतो. आनांद, आर्तत (म्हिजे पीडा) व ईष्ट्या या कारिाांनी रडिे तीन प्रकारिे असते. 
(१४४३) 
 

द ःखाच्या आठविीने य क्त असिाऱ्या आनांदापासून उत्पन्न झालेले, चवकचसत गाल असिारे, 
रोमाांिय क्त, डोळयाांच्या कोपऱ्याांत अश्रू असलेले ते आनांदज मानले आहे. (१४४४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. णवलाप व पणरदेवन यािें स्वरूप सागंत आहे – शोिनीय ्यक्तीच्या गुिािंी स्तुणत योजून 
केलेले रोदन णवलाप होय. नणशबाला, स्वतिःला व दुसऱ्याला दोष देऊन जे रोदन केलेले असते ते हे रोदन 
शब्दपंणडताकंडून पणरदेवन म्हिून म्हटले जाते. (१४४१, १४४२–) 

करुिरसािे तीन प्रकार सागंत आहे – 
(िमािरिाला आलेल्या अडथळ्यामुळे उत्पन्न झालेला करुिरस) उत्तमप्रकृणत पुरुषाचं्या 

बाबतीति असतो असा णनयम होय. यावरून संपत्तीिा नाश व बािंवािंा नाश यामुंळे उत्पन्न होिारा करुि 
उत्तम इत्यादींच्या बाबतीत अणनयमाने जािावा. (१४४२, १४४३–) रुणदतािे तीन प्रकार सागंत आहे– 
एका रुणदतािे आनंद हे कारि, दुसऱ्यािे आर्तत हे कारि व णतसऱ्यािे ईष्ट्या हे कारि असते. (१४४३) 

दुिःखािी आठवि करुन होिाऱ्या आनंदापासून उत्पन्न झालेल्या रुणदतािे लक्षि देत आहे – 
केवळ आनंदापासून उत्पन्न झालेले ‘रोमािंयुक्त’ इत्यादीने साणंगतले आहे. (१४४४) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
उच्चिैः स्वरणवलापं ि सभ्रूप्रान्द्तणववर्ततत् । 
सु्त्रताश्रुिारमस्वस्थिेष्टारं्ङ् िार्ततजं मत् ॥ १४४५ ॥ 
णशरिःकत्म्पतणनर्श्वासं [‘चशरःकस्ल्पत...’ असा पाठ अड्यार (पृ. ४२३) व आनांदाश्रम (पृ. ८२९) या दोन्ही आवृत्तींत घेतलेला 
आहे. कचल्लनाथाने टीकेत ‘चशरःकस्म्पत...’ हा पाठ चनर्तदष्ट केला आहे. म्हिून अथाला ज ळण्याच्या दृष्टीने तोि येथे घेतला आहे.] 
स्लुरदोिकपोलक् । 
कटाक्षभु्रकुटीवकं्र स्त्रीिामीष्ट्याकृतं भवेत् ॥ १४४६ ॥ 
िैयादुत्तममध्याना ंनाश्रु स्व्यसने स्त्रवेत् । 
परस्थे तु स्त्रवेन्नारीनीिाना ंतूभयत्र तत् ॥ १४४७ ॥ 

इणत करुििः (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उच्च आवाजातील चवलाप असिारे (म्हिजे मोठ्याने गळा काढून केलेला चवलाप ज्यात आहे 
असे), भ वईच्या कडा वळलेले, अश्र धारा गळत असलेले, शरीराच्या हालिाली अस्वस्थपिे िाललेले ते 
आर्ततज (म्हिजे पीडेपासून उत्पन्न झालेले) मानले आहे. (१४४५) मस्तकाच्या कां पाने य क्त असे चनश्वास 
टाकिारे, ओठ व गाल ज्यात थरथरत आहेत असे, कटाि व वाकडी भ वई याांनी य क्त असे ते चियाांच्या 
बाबतीतले ईष्ट्याकृत (म्हिजे ईष्ट्येम ळे उत्पन्न झालेले) असते. (१४४६) धैयाम ळे उत्तम व मध्यम प रुषाांच्या 
बाबतीत स्वतःच्या सांकटात (डोळयाांतून) अश्रू ओघळू नयेत, पि द सऱ्याच्या (सांकटात) ओघळाव.े चिया व 
नीि (म्हिजे कचनष् प्रकारिे) प रुष याांच्या बाबतीत दोन्ही वळेा (म्हिजे स्वतःच्या सांकटात व द सऱ्याच्या 
सांकटात) (अश्रू गाळाव)े. (१४४७) 

करुिरस समाप्त. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

केवळ दुिःखापासून उत्पन्न झालेल्या रुणदतािे लक्षि देत आहे– ‘सभ्रूप्रान्द्तणववर्ततत्’ म्हिजे 
भुवयािंी टोके वळलेली असिे याने युक्त; ‘सु्त्रताश्रुिार्’– म्हिजे सु्त्रता (गळत असलेली) अश्रुिारा 
ज्यात आहे ते. ‘अस्वस्थिेष्टाङ ग्’– म्हिजे स्वस्थ िेष्टा म्हिजे हालिाल नसिारे अवयव ज्यात आहेत 
ते. (१४४५) 

ईष्ट्याकृत रुणदतािे लक्षि देत आहे– उत्तम व मध्यम पुरुषाचं्या बाबतीत स्वतिःच्या दुिःखाने 
अश्रुस्त्राव नसतो, दुसऱ्याच्या दुिःखाने असतो. णिया व नीि ्यक्ती याचं्या बाबतीत ते रुणदत ‘उभयत्र’ 
म्हिजे स्वतिःच्या व दुसऱ्याच्या दुिःखाने (अश्रुस्त्रावयुक्त असते). (१४४६, १४४७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हन्द्तृप्रकृतयो रक्षोदैत्याद्यन्द्यायकाणरििः । 
युदं्ध क्रोिोऽनृतं वाक्य ंपरदाराणदिषगि् ॥ १४४८ ॥ 
देशजाणतकुलािारणवद्याणनन्द्दा परस्य ि । 
विान्द्यदारयात्राणदप्रणतज्ञापरुषोक्त्तयिः ॥ १४४९ ॥ 
गृहाणदभञ्जनं राज्यहरिं मत्सरस्तथा । 
णजघासंाद्याश्च यत्र स्युर्तवभावािः पणरकीर्तततािः ॥ १४५० ॥ 
भ्रकुटीनेत्ररक्त्तत्वं कपोलस्लुरिं तथा । 
दन्द्तोिपीडनं हस्तणनष्ट्पेषोऽथान्द्यणवग्रहे ॥ १४५१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(रौद्ररस)– 
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ठार मारण्यािा स्वभाव असलेले रािस, दैत्य इत्यादी अन्य अन्यायकारी, य द्ध, क्रोध, असत्य 
बोलिे, परस्त्री इत्यादींिे अपहरि, (१४४८) द सऱ्यािा देश, जात, क ळ, आिार व चवद्या याांिी सनदा, वध, 
परस्त्रीगमन इत्यादींच्या प्रचतजे्ञमधील कठोर बोलिी, (सकवा त्याांिी प्रचतज्ञा व कठोर बोलिी), (१४४९) घर 
इत्यादी मोडिे, राज्यहरि, मत्सर तसेि मारण्यािी इच्छा इत्यादी ज्यात चवभाव साांचगतलेले आहेत; 
(१४५०) वक्र भ वया व डोळे ताांबडे असिे, गालाांिे स्र्फ रि, तसेि दात व ओठ दाबिे, हात िोळिे, नांतर 
द सऱ्याच्या शरीरावर (१४५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता रौद्ररसािे लक्षि देताना प्रथम त्यािे णवभाव सागंत आहे– ‘हन्द्तृप्रकृतयिः’ म्हिजे 
हननािा अथात ठार मारण्यािा स्वभाव असलेले. ते राक्षस, दैत्य इत्यादी अन्द्यायकारी लोक होत. 
‘इत्याणद’ शब्दाने िोर वगैरे घ्यायिे. एकािा क्रोि दुसऱ्याच्या रौद्रािा णवभाव होतो. ‘परदाराणदिषगि्’ 
यातील ‘आणद’ शब्दाने शेत, संपणत्त इत्यादींिे अपहरि घ्यायिे. 

‘अन्द्यदारयात्राणदप्रणतज्ञा’ म्हिजे परस्त्रीगमनािी प्रणतज्ञा. यातील ‘आणद’ या शब्दाने णतिे 
अपहरि करण्यािी प्रणतज्ञा समजून घ्यायिी. (१४४८ ते १४५०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

तलादै्यस्ताडनं छेदो मदगिः पाटनमोटने । 
शस्त्रािा ंग्रहिं पातिः प्रहारो रुणिरसु्त्रणतिः ॥ १४५२ ॥ 
एतेऽनुभावास्तेषा ंतु कमग यत्ताडनाणदक् । 
न तत्साक्षात्प्रयोक्त्य ंकीतगनीय ंपरं नटैिः ॥ १४५३ ॥ 
उत्साहसम्यग्बोिौ िामषावेगौग्ऱ्यिापल् । 
स्वेदिेपथुरोमाञ्चगद्गदस्वरतादयिः ॥ १४५४ ॥ 
भावािः संिाणरििः स्थायी क्रोिो रौद्राणभिो रसिः । 
साक्षात्स्वेदोऽणभनेयो वा ्यजनग्रहिाणदना ॥ १४५५ ॥ 
उत्साहस्त्वत्र संिारी न िास्माद्वीरसंकरिः । 
ननु िा्यणभिारेि भावस्य स्थाणयता मता ॥ १४५६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
हातािा तळवा इत्यादीने प्रहार करिे, (नख इत्यादीने) छेद करिे, अांग-मदयन, दोन त कडे करिे, 

अवयव मोडिे, शस्त्र घेिे, (शस्त्रािा) पात व प्रहार, रक्तस्त्राव, (१४५२) हे ज्यात अन भाव होत; त्याांिे ताडन 
इत्यादी जे कायय ते प्रत्यि प्रय क्त करू नये, तर नटाांनी विाव;े (१४५३) उत्साह, योग्य बोध, अमषय, उग्रता, 
िपलता, स्वदे, वपेथ , रोमाांि, गद गद आवाज इत्यादी (१४५४) ज्यात सांिारी भाव असतात व स्थायी भाव 
क्रोध हा असतो तो रौद्र नावािा रस होय. स्वदेािा (म्हिजे घामािा) अचभनय प्रत्यिपिे करावा सकवा पांखा 
घेिे इत्यादीने करावा. (१४५५) यात उत्साह हा सांिारीभाव होय. त्याम ळे वीररसाशी त्यािे सांचमश्र स्वरूप 
होत नाही. पि अव्यचभिाराम ळे (म्हिजे त्या त्या रसात चनचित असल्याने) भावािे स्थायी स्वरूप मानले 
आहे; (१४५६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
रौद्रािे अनुभव सागंत आहे. 

प्रथम साणंगतलेले वक्र भुवया, लाल डोळे इत्यादी आपल्या शरीराच्या बाबतीतले अनुभाव असून 
हातािा तळवा इत्यादीने प्रहार करिे इत्यादी साणंगतले जािारे दुसऱ्याच्या शरीराच्या बाबतीतले होत; ते 
दुसऱ्याच्या म्हिजे रौद्रािा आलंबन णवभाव असिाऱ्याच्या शरीराच्या बाबतीत, रौद्रािे अणििान 
असिाऱ्याने स्वतिः केलेले होत. ‘तलादै्यिः’ – यातील ‘तल’ शब्दाने हातापायािें तळवे साणंगतले आहेत. 
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‘आणद’ शब्दाने मुणष्ट वगैरे घ्यायिे; त्यानंी केलेले ताडन हा रौद्रािंा अनुभाव होय. ‘छेदिः’ म्हिजे नख 
इत्यादींनी केलेला छेद. ‘मदगिः’ म्हिजे भीणत इत्यादीने केलेल्या आकलगनाने अगंमदगन. ‘पाटन्’ म्हिजे 
आपल्या हातानंी दुसऱ्यािा हात इत्यादी अवयव घेऊन त्यािे दोन तुकडे करिे; ‘मोटन्’ म्हिजे प्रथम 
(हातात) घेऊन त्यािे अवयव मोडिे. सुरी इत्यादी शसे्त्र घेिे; त्यािंा पात म्हिजे घेतलेली शसे्त्र 
दुसऱ्याच्या शरीरावर प्रहार करण्यासाठी तत्पर ठेविे; आणि प्रहार म्हिजे प्रहार करण्यासाठी तयार 
असलेल्या शस्त्रानंी केलेली जखम, ‘रुणिरसु्त्रणतिः’ म्हिजे प्रहाराने उत्पन्न झालेला रक्तस्त्राव यातले त्रोटन 
म्हिजे मोडिे इत्यादी कायग प्रत्यक्ष प्रयुक्त करू नये; तर नटानंी लक्त विावे. [मूळ गं्रथात ‘ताडन इत्यादी 
कमग’ असे साणंगतले आहे.] (१४५१ ते १४५३) 
 

क. आता संिारी भाव सागंत आहे– ज्यात उत्साह इत्यादी साणंगतलेले ्यणभिारी असून क्रोि 
स्थायी असतो तो रौद्र नावािा रस होय. त्यातील स्वेदािा अणभनय प्रत्यक्षपिे करावा. ताडन 
इत्यादीप्रमािे केवळ सूणित करायिा असत नाही. [येथे ‘ताडन इत्यादी’ यात ताडन हाि शब्द आला 
असल्याने, वर आलेला ‘त्रोटन’ शब्द बरोबर नसल्यािे कळून येते] ककवा स्वेदािा प्रत्यक्ष अणभनय करिे 
अशक्य असल्यास, पंखा हातात घेिे इत्यादीने त्यािंा अणभनय करावा. 

पि या ्यणभिारी भावातं उत्साहही साणंगतला असल्याने वीररसाशी रौद्ररसाबरोबर णमश्र स्वरूप 
होण्यािा प्रसगं उत्पन्न होईल अशी शंका घेऊन (णतिे समािान करण्यासाठी) सागंत आहे– या रौद्ररसात 
साणंगतलेला उत्साह संिारी भाव आहे, स्थायी नाही. म्हिून वीररसाशी णमणश्रत स्वरूप होत नाही. वीर व 
रौद्र या दोन्द्ही रसातं उत्साहािे अत्स्तत्व हे समान आहे; तरीही वीररसात तो स्थायी स्वरूपाने व 
रौद्ररसात संिारी स्वरूपाने असल्याने, णभन्न असिाऱ्या उत्साहाच्या वेगवेगळ्या स्वरूपामुंळे वीर व रौद्र 
यािें संणमश्र स्वरूप होत नाही. (१४५४, १४५५, १४५६– ) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्थायी तत्कथमुत्साहो वीरेऽप्येष भणवष्ट्यणत । 
मैवं क्षणिकणवद्योता णवदु्यद्वद््यणभिाणरििः ॥ १४५७ ॥ 
त्स्थरािः स्युिः स्थाणयनस्तेन णद्वरूपोऽय ंरसद्वये । 
ननु स्थाय्यणप भावत्वाणन्नसगात्क्षणिको भवत् ॥ १४५८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
मग हा (व्यचभिारी म्हिून साांचगतलेला) उत्साह वीररसातही स्थायी म्हिून कसा होईल? असे 

म्हिू नये. व्यचभिारी भाव चवजेप्रमािे ििकाल प्रकाशमान होिारे असतात; (१४५७) (पि) स्थायी स्स्थर 
स्वरूपािे होत, म्हिून हा (उत्साह) दोन रसाांत दोन स्वरूपाांिा असतो. 
 

पि स्थायीही भाव स्वरूपािा असल्याने चनसगान सार िचिक असतो. (१४५८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. पि मग एकाि भावािे ्यणभिारी स्वरूप व स्थायी स्वरूप परस्परणवरोिामुळे जुळत नाही 
म्हिून शंका घेत आहे– ्यणभिार म्हिजे णनयतपिा नसिे, त्यािा अभाव म्हिजे अ्यणभिार, अथात 
एकेका रसात प्रत्येकी णनयत म्हिजे णनणश्चत स्वरूप असिे. त्या अ्यणभिारामुळे स्थायी स्वरूप मानलेले 
आहे, म्हिजे णदसून येते. त्यामुळे हा उत्साह वीरािा स्थायी कसा होईल? रौद्रात साणंगतलेला हा उत्साह 
्यणभिारी भाव असल्याने वीररसातील त्यािे णनयतस्वरूप नाही, म्हिून तो त्यात स्थायी होति नाही असा 
हा आके्षप आहे. हा आके्षप दूर करीत आहे– 
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्यणभिारी भाव णवजेप्रमािे क्षिकाल प्रकाशमान होत असल्याने अत्स्थर होत, म्हिून त्यािें 
्यणभिारी स्वरूप आहे. (एकेका रसात) णनणश्चत नसिे यामुळे नाही. स्थायी भाव क्षणिक नसल्याने त्स्थर 
स्वरूपािे असतात म्हिून त्यािें स्थायी स्वरूप होय; ते एकेका रसात णनयत असतात म्हिून न्हे. या 
कारिाने वीर व रौद्र या रसातं हा उत्साह दोन स्वरूपािंा असतो; वीररसात तो स्थायी आणि रौद्र रसात 
्यणभिारी असतो, म्हिून या दोन्द्ही रसािंा संकर (म्हिजे) त्यािें संणमश्र स्वरूप नाही (१४५६,१४५७, 
१४५८–) 

 
क. भावाचं्या त्स्थरपिावर आके्षप घेत आहे– भाव हा मनोणवकार असल्याने तुम्हाला स्थायी या 

स्वरूपाने मान्द्य रणत इत्यादीही स्वभावाने क्षणिक आहे. क्षणिक म्हिजे तीन क्षि राहिे. म्हटलेि आहे 
की– ‘शब्द, बुद्धी व कमग यािें अत्स्तत्व तीन क्षिािें असते.’ भाव तेवढे क्षणिक असल्याने त्यािें ्यणभिारी 
(म्हिजे अत्स्थर) स्वरूपि होय असा अणभप्राय. त्यातील अध्या भागािा स्वीकार करून आके्षपािा पणरहार 
करीत आहे– खरे आहे. पि तो रसािा आणवभाव संस्कारस्वरूपाने म्हिजे भावना नावाच्या 
संस्कारस्वरूपाने त्स्थरस्वरूपाला प्राप्त झालेला असतो. येथे क्षणिकत्व स्वीकारल्याने अध्या भागािा 
स्वीकार केला आहे व संस्कारािे स्थायी स्वरूप सागूंन आके्षपािा पणरहार केला आहे. (१४५८,१४५९–) 

[प्रत्यक्ष ज्ञानािा जो संस्कार त्स्थरपिे मनात राहतो त्याला भावना हे नाव आहे.] 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सत्य ंककतु स संस्काररूपेि स्थाणयता ंगतिः । 
तणत्तरस्कृतसंस्कारास्त्वन्द्ये तत्स्थैयगयोणगनिः [‘तत्स्थैयययोचगनः’ असा पाठ अड यार आ. (भा. ४, पृ. ४२७) व आनांदाश्रम 
आ. (पृ. ८३२) या दोन्हींत घेतलेला आहे. कचल्लनाथाने टीकेत ‘चनवेदादयस्त  स्थयैययोचगनः स्थाचयनो न भवस्न्त’ असे म्हटले आहे. हा 
अथय येण्यासाठी ‘न स्थयैययोचगनः’ असा पाठ मूळ ग्रांथात पाचहजे. या पाठानेि अथय नीटपिे स्पष्ट होतो.] ॥ १४५९ ॥ 
आणवभावणतरोभाविमािश्चात्र यत्न्द्त्रतािः । 
गुरौ णप्रये णरपौ भृत्ये भवेत्क्रोिश्चतुर्तवििः ॥ १४६० ॥ 
गुराव्यक्त्तिेष्टिः स्यात्क्रोिो णवनययत्न्द्त्रतिः । 
अपार्ङ्णनगगताल्पास्त्रो भु्रकुटीकुणटलाननिः ॥ १४६१ ॥ 
स्लुणरतोिो मृगाक्षीिा ंक्रोििः प्रियजिः णप्रये । 
दष्टोिो हस्तणनष्ट्पेषी णवकटभु्रकुटीपुटिः ॥ १४६२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
खरे आहे; पि सांस्काररूपाने तो स्थायी स्वरूपाला गेलेला असतो. त्याच्या (प्रबलत्वाने) सांस्कार 

झाकले गेलेले असे ते इतर (चनवेद इत्यादी भाव) स्थैययय क्त असिारे असत नाहीत. (१४५९) या बाबतीत 
आचवभाव (म्हिजे प्रकट असिे) या धमाने य क्त (तो स्थायी) व चतरोभाव (म्हिजे झाकले जािे) या धमाने 
य क्त (तो सांिारी) असे ते चनयस्न्त्रत झालेले (जािाव)े. 
 

ग रू, चप्रयकर, शत्रू व नोकर याांचवषयीिा असा िार प्रकारिा क्रोध असतो. (१४६०) 
 

ग रूच्या बाबतीत चवनयाने सांयचमत झालेला व शरीरव्यापार अव्यक्त असिारा असा क्रोध असतो. 
डोळयाांच्या कोपऱ्याांतून ज्यात थोडे अश्रू येत आहेत, वाकड्या झालेल्या भ वयाांनी य क्त असे तोंड आहे, ओठ 
स्र्फ रि पावत आहेत (म्हिजे थरथरत आहेत) असा प्रियचनर्तमत क्रोध (१४६१) मृगनयना (रमिींिा) 
आपल्या चप्रयकराचवषयी असतो. ओठ िाविे, हात िोळिे, दोन्ही भ वया वक्र व भीषि असिे, (१४६२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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क. असे जर आहे तर संस्कार हे स्वरूप समान असल्याने णनवेद इत्यादी भाव स्थायी का नाहीत? 
यािे उत्तर देण्यासाठी सागंत आहे– त्या रणत इत्यादी प्रबल स्थाणयभावाने संस्कार झाकले गेलेले म्हिजे 
भावना दबले गेलेले असे ते णनवेद इत्यादी इतर भाव दुबगल झाल्याने संस्कारात ्यविान उत्पन्न झालेले 
असे असतात म्हिून स्थायी होत नाहीत. सांगायिे आहे ते असे की, संस्कारस्वरूप असले तरीही जो 
प्रबल तो स्थायी व जो दुबगल तो ्यणभिारी होय. तेि सागंत आहे– येथे स्थायी व संिारी स्वरूप 
ठरवण्याणवषयी आणवभाव (म्हिजे आणवष्ट्कृत होिे) या िमाने युक्त तो स्थायी व णतरोभाव (म्हिजे झाकले 
जािे) या िमाने युक्त तो संिारी असे ते णनयणंत्रत असल्यािे जािावे. (१४५९, १४६०–) क्रोि या स्थायीिे 
णवषयभेदामुळे िार प्रकारिे स्वरूप सागंत आहे– (१४६० ते १४६३, १४६४–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वभुजपे्रक्षिैिः शत्रौ भवते्क्रोिो णनरगगलिः । 
णवकृतपे्रक्षिैरणक्षणवस्तारैभूगणरभत्सगनैिः ॥ १४६३ ॥ 
भृत्ये कायगवशात्कोपिः कृणत्रमिः कू्ररतोत्ज्झतिः । 

इणत रौद्रिः (४) 
अणवस्मयादसंमोहादणवषादाच्च यिः सता् ॥ १४६४ ॥ 
िमाद्यथगणवशेषेषु कायगतववणवणनश्चयिः । 
नयश्च णवनयिः कीर्ततिः पराक्रमिशक्त्तता ॥ १४६५ ॥ 
प्रतापिः प्रभुशत्क्त्तश्च दुिगषगप्रौढसैन्द्यता । 
मन्द्त्रशत्क्त्तश्च [उत्कृष्ट राजाच्या चठकािी उत्साहशस्क्त, प्रभ शस्क्त व मन्त्रशस्क्त या चतन्ही शस्क्त असल्या पाचहजेत. मन्त्रशस्क्त 
यातील ‘मन्त्र’ या शब्दािे चवशद स्वरूप कौचटलीय अथयशास्त्रात साांचगतले आहे. मांत्रािी पाि अांगे असतात ती अशी– कायांच्या आरांभािा 
उपाय, प रुष व द्रव्य याांिी सांपन्नता, देशकालचवभाग, चवचनपात-प्रचतकार (आलेल्या सांकटािा प्रचतकार) व काययचसचद्ध. या पािी अांगाांिा 
सांपूिय चविार करून राजाने केलेले काम सर्फल झाल्याचशवाय राहात नाही.] संपन्निनाणभजन-मत्न्द्त्रता ॥ १४६६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
व स्वतःच्या बाहूकडे पाहिे याांनी य क्त असिारा असा अचनयांचत्रत क्रोध शत्रचूवषयीिा असतो. 

चवकृत पाहण्याांनी, डोळयाांच्या चवस्ताराांनी व प ष्ट्कळशा कानउघाडण्याांनी (१४६३) य क्त असा कू्ररपिा 
नसलेला व कृचत्रम क्रोध काययवशात नोकराच्या बाबतीत असतो. (१४६४–) 

रौद्ररस समाप्त. (४) 
 
(वीररस)– 

गवय नसल्याने, अज्ञान नसल्याने, चवषाद नसल्याने सज्जनाांच्या चठकािी जो (१४६४) धमय इत्यादी 
(म्हिजे धमय, अथय व काम) या प रुषाथांच्या बाबतीत कायाच्या सत्य स्वरूपािा चनिय (चदसून येतो) तो, 
नय (म्हिजे राजनीचत), चवनय (म्हिजे इांचद्रयाांवरिा चवजय), कीर्तत, शत्रूवर आक्रमि करण्यािे सामर्थयय, 
(१४६५) पराक्रम, प्रभ शस्क्त (म्हिजे प्रभ त्व गाजचवण्यािे सामर्थयय), हल्ला केला जाण्यास कठीि असे मोठे 
सैन्य असिे, मांत्रशस्क्त, धन व उच्च क ळ याांनी सांपन्न असलेले मन्त्री असिे (१४६६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता वीररसािे लक्षि देताना त्यािे णवभाव सागंत आहे– ‘िमाणद...’ यातील ‘आणद’ या 
शब्दाने अथग व काम हे घ्यायिे. णवणशष्ट अथग म्हिजे उणद्दष्ट पुरुषाथग होत. णवस्मय म्हिजे गवग, अणवस्मय 
म्हिजे गवािा अभाव; संमोह म्हिजे अज्ञान, असंमोह म्हिजे अज्ञानािा अभाव; णवषाद म्हिजे दुिःख, 
अणवषाद म्हिजे दुिःखािा अभाव; त्याचं्यामुळे जो कायाच्या सत्य स्वरूपािा णनश्चय तो वीररसािा णवभाव 
होय. यावरून णवस्मय इत्यादींनी युक्त असिाऱ्याच्या बाबतीत कायाच्या सत्य स्वरूपािा णनश्चय णनमाि 
होत नाही हे साणंगतले आहे. ‘इत्यादयो णवभावािः स्युिः–’ ‘इत्याणद’ यातील ‘आणद’ या शब्दाने लोकातं 



 
अनुक्रमणिका 

वीररसाला उत्पन्न करिारे जे इतर (णवभाव) णदसून येतात ते घ्यायिे. ‘नटे का्यसमत्न्द्वतािः’ – ‘का्य’ या 
शब्दाने वाणिक अणभनय साणंगतला आहे; त्याच्यासह नटानंी अणभनीत केलेले असा अथग. (१४६४ ते १४६६, 
१४६७–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

इत्यादयो णवभावािः स्युनगटे का्यसमत्न्द्वतािः । 
सामादीनामुपायाना ंयथास्वं णवणनयोजने ॥ १४६७ ॥ 
णवज्ञत्वं स्थैयगिैये ि शौयं त्यागो यथोणित् । 
भाषिं भावगम्भीरवाक्यस्येत्येवमादयिः ॥ १४६८ ॥ 
सवे गवानुभावाश्चानुभावािः स्युरथ स्मृणतिः । 
औग्ऱ्यमावेगरोमाञ्चावमशगश्च िृणतमगणतिः ॥ १४६९ ॥ 
एवपं्रभृतयो भावा यत्र स्यु्यगणभिाणरििः । 
उत्साहिः स्थाणयभावश्च िीरा वीरं तमूणिरे ॥ १४७० ॥ 
उत्तमप्रकृणतष्ट्वेव पुरुषेष्ट्वेष जायते । 
सम्यत्ग्वज्ञाय षाड् गुण्यप्रयोगो [राजनीचतशास्त्रात चवचजगीष  राजाच्या बाबतीत षड ग ण्य साांचगतले आहे. सांचध म्हिजे तह, 
चवग्रह म्हिजे य द्ध, यान म्हिजे हल्ला करायला चनघिे, आसन म्हिजे तळ ठोकून राहिे, सांश्रय म्हिजे बचलष् राजािा आश्रय घेिे व 
िैधीभाव म्हिजे शत्रूांमध्ये द र्फळी चनमाि करिे सकवा शत्रूांना ह लकाविी दाखचविे.] गीयते नयिः ॥ १४७१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इत्यादी ज्यात नटाच्या बाबतीतले काव्यसमस्न्वत चवभाव असतात; साम इत्यादी (म्हिजे साम, 

दान, दांड व भेद या िार) उपायाांच्या यथायोग्य योजनेत (१४६७) शहािपि, स्थयैय, धैयय, शौयय, यथायोग्य 
त्याग, भावगांभीर वाक्याांनी भाषि इत्यादी (१४६८) व गवािे सवय अन भाव ज्यात अन भाव आहेत; नांतर 
स्मृचत, उग्रता, आवगे, रोमाांि, अवमशय, धृचत, मचत (१४६९) इत्यादी ज्यात व्यचभिारी भाव आहेत व उत्साह 
हा स्थायी भाव आहे त्याला चविानाांनी वीररस म्हटले आहे. (१४७०) हा उत्तम प्रकृचत प रुषाांच्याि बाबतीत 
उत्पन्न होतो. (१४७१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वीररसािे अनुभाव सागंत आहे– ते साम इत्यादी (साणंगतले आहेत). गवग या ्यणभिारी भावािे जे 
अनुभाव पुढे साणंगतले जावयािे आहेत ते सवगही वीररसािे अनुभाव असतात. 

स्मृणत इत्यादी ्यणभिारी भाव सागंत आहे– 
आणि ज्यात उत्साह हा स्थायी भाव असतो त्याला णवद्वानानंी वीर म्हटले आहे. तो उत्तमप्रकृणत 

पुरुषाचं्या बाबतीति उत्पन्न होतो. अथात् मध्यम व अिम पुरुषाचं्या बाबतीत वीररस उत्पन्न होत नाही. 
(१४६७ ते १४७०, १४७१–) 
 

क. वीरािा णवभाव म्हिून साणंगतलेल्या नयािे स्वरूप सागूंन प्रसगंप्राप्त षाड् गुण्य म्हिजे सहा 
गुि सागंत आहे. णवनय, प्रताप व कीर्तत यािें स्वरूप सागंत आहे. ‘सामादीना्’ यातील ‘आणद’ शब्दाने 
घ्यायिे, दान, भेद व दंड हे सागंत आहे. स्थैयग, िैयग व शौयग यािें लक्षि सागंत आहे. ‘उणिते युदे्ध’ – 
ज्यात नायक व प्रणतनायक (म्हिजे नायकािा प्रणतपक्षी) तुल्यबल असतात ते उणित युद्ध होय, ज्याप्रमािे 
राम व रावि यािें युद्ध; त्यात वीररसि होय. ‘अनुणित’ म्हिजे ज्यात एक प्रबल व दुसरा दुबगल असतो ते 
युद्ध, जसे भीम व दुिःशासन यािें युद्ध; त्यात रौद्ररसि होय. (१४७१ ते १४७५, १४७६–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सत्न्द्िश्च णवग्रहो यानमासनं संश्रयस्तथा । 
दै्विीभाव इणत प्रोक्त्ता नीणतशासे्त्रषु षड् गुिािः ॥ १४७२ ॥ 
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इत्न्द्द्रयािा ंजय ंप्राह णवनय ंशंकरणप्रयिः । 
प्रतापिः पौरुषोद् भूता प्रणसणद्धिः शतू्रताणपनी ॥ १४७३ ॥ 
कीर्ततिः सुहृदुदासीनजनानन्द्दप्रदं यशिः । 
सामदाने [प्रथम सामोपिार योजाव;े सांपचत्त देऊन प्रचतपक्ष्याला वा इतराांना आपल्याकडे वळचविे दान होय, त्यािा अवलांब करावा; 
प्रचतपक्ष्याांमध्ये द र्फळी पाडिे म्हिजे भेद होय, त्यािा अवलांब करावा; व हे तीनही उपाय लाग ूपडले नाहीत तर शवेटी शत्रूवर सैन्य 
पाठवावे. अथात दांड म्हिजे सैन्य पाठवनू शत्रूिे पाचरपत्य करिे हा शवेटिा उपाय होय.] भेददण्डणवत्युपाय-ितुष्टय् ॥ 
१४७४ ॥ 
स्थैयं त्विलणित्तत्वं िैयं गाम्भीयगशाणलता । 
शौयं भवेदनुद् भूतभय ंयुद्धप्रवतगन् ॥ १४७५ ॥ 
वीरिः स्यादुणिते युदे्ध रौद्रस्त्वनुणिते भवेत् । 
दानवीरो िमगवीरो युद्धवीर इणत णत्रिा ॥ १४७६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
योग्य प्रकारे जािनू केलेला षाड ग ण्यािा प्रयोग नय म्हटला आहे. (१४७१) सांचध, चवग्रह, यान, आसन, 
सांश्रय तसेि िैधीभाव हे राजनीचतशास्त्रात सहा ग ि साांचगतले आहेत. (१४७२) शांकरचप्रय (शाङ यगदेव) 
इांचद्रयाांच्या जयाला चवनय म्हितो. पौरुषाम ळे उत्पन्न झालेली शत्रूांना तापदायक अशी प्रचसद्धी प्रताप होय. 
(१४७३) 
 

चमत्र व उदासीन (म्हिजे तटस्थ) लोकाांना आनांद देिारे यश म्हिजे कीर्तत होय. साम, दान, भेद 
व दांड हे िार उपाय होत. (१४७४) मन अिल ठेविे म्हिजे स्थैयय व गाांभीयाने य़ क्त असिे म्हिजे धैयय 
होय. चनभययपिे य द्धाला प्रवृत्त होिे म्हिजे शौयय होय. (१४७५) उचित य द्धात वीर होय व अन चित य द्धात 
रौद्र होय. दानवीर, धमयवीर व य द्धवीर असा तीन प्रकारिा वीररस असतो; (१४७६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. वीररसािे णत्रणवि स्वरूप सागंत आहे – 
त्या णत्रणवि वीररसात प्रणतनायकाने केलेले दान नायकाणश्रत दानवीरािा णवभाव होय; 

प्रणतनायकाने आिरलेला िमग नायकाणश्रत िमगवीरािा णवभाव होय; तसेि प्रणत नायकाने केलेले युद्ध 
नायकाणश्रत युद्धवीरािा णवभाव होय. नायकाने केलेले दान, िमग व युद्ध नायकगत वीररसािे अनुभाव होत 
असे णवद्वानानंा मान्द्य आहे. (१४७६, १४७७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वीरो दानादयस्तत्र णवभावािः प्रणतनायके । 
नायके त्वनुभावािः स्युवीरस्येणत णवदा ंमत् ॥ १४७७ ॥ 

इणत वीरिः (५) 
रक्षिःणपशािभलू्लकप्रभृतेभीषिाकृतेिः । 
दशगनं श्रविं शून्द्यागारारण्यप्रवेशयोिः [भयानकाच्या चवभावात नाट्यशास्त्रात, चवकृतरव, सत्त्वदशयन, चशवोलूक, त्रासोिेग, 
शून्यागारारण्यगमन, स्वजनवधबन्धदशयनश्र चतकथा इत्यादी चदले आहेत. अचभनवग प्ताने त्याांिे चदलेले स्पष्टीकरि असे– चवकृतरव 
म्हिजे चवकट हास्य इत्यादी; सत्त्वदशयन म्हिजे चपशािाांिे दशयन; द सऱ्याच्या चठकाििे भय व उिेग; शून्यागार (म्हिजे चनजयन चनवास) 
व अरण्य याांिे गमन (म्हिजे तेथे जािे अथात, त्याांिी प्रास्प्त); स्वजनाांच्या वधािे व बांधनािे प्रत्यि दशयन, श्रवि व कथा (म्हिजे पूवीि 
घडून गेलेले असताही अन सांधानाने प न्हा स्मरि). [नाट्यशास्त्र (बडोदा), भा. १, प.ृ ३२६] ॥ १४७८ ॥ 
णवकृतस्य ध्वनेस्त्रासोदे्वगयोिः परसंस्थेयोिः । 
श्रविं िानुसंिानं बन्द्िूना ंविबन्द्ियोिः ॥ १४७९ ॥ 
एवमाद्या णवभावािः स्युरथ नेत्रकराङ णघ्रििः । 
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मध्ये मध्ये स्तम्भकम्पौ रोमाञ्चणनियस्तथा ॥ १४८० ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

त्यात दान इत्यादी प्रचतनायकाच्या बाबतीत चवभाव असून ते नायकाच्या बाबतीत वीररसािे 
अन भाव होत असे जािकाराांिे मत आहे. (१४७७) 

वीररस समाप्त. 
 
(भयानकरस)– 

रािस, चपशाि, अस्वल इत्यादी भीषि आकार असलेल्याांिे दशयन, शून्य घर व अरण्यप्रवशे याांिे 
दशयन वा श्रवि (१४७८), चवकृत ध्वनीिे श्रवि, व द सऱ्यािे भय आचि उिेग याांिे श्रवि, बाांधवाांिा वध 
आचि त्याांिे बांधन (म्हिजे बस्न्दवास) याांिे दशयन, श्रवि सकवा (तत्सांबद्ध कथा ऐकल्याने) अन सांधानपूवयक 
स्मरि, (१४७९) इत्यादी चवभाव (ज्यात) असतात; डोळे, हात व पाय याांिा मध्येमध्ये स्तांभ (म्हिजे 
ताठपिा) व कां प तसेि भरपूर रोमाांि, (१४८०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता भयानक रसािे लक्षि देताना त्यािे णवभाव सागंत आहे– 
शून्द्य णनवास व अरण्यप्रवशे इत्यादींच्या बाबतीत दशगन, श्रवि व अनुसंिान यांिा संबंि यथासंभव 

योजावा. अनुभाव सागंत आहे– ‘नेत्रकराङ णघ्रििः’ यातील एकविन प्राण्यािे अवयव असल्याने द्वन्द्द्वसमास 
एकविनी योजला जातो म्हिून आहे. मुखािी णवविगता असा अन्द्वय करावा. संिारीभाव स्तंभ इत्यादीने 
सागंत आहे. ज्यात भय स्थाणयभाव असतो तो भयानक होय. (१४७८ ते १४८३) त्या भयािे वास्तव व 
कृणत्रम हे दोन भेद सागंत आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

शुष्ट्कोितालुता कम्प्रहृदयत्वं णवविगता । 
मुखस्य स्वरभेदश्च गात्रिंसो णवलक्षता ॥ १४८१ ॥ 
काणंदशीकतया दृष्टेरनुभावा भवन्द्त्यमी । 
अथ स्तम्भादयोऽप्यष्टौ दैन्द्यमावेगिापले ॥ १४८२ ॥ 
शङ कामोहावणप त्रासापस्मारमरिादयिः । 
यत्र संिाणरििः स्थाणय भय ंस स्याद्भयानकिः ॥ १४८३ ॥ 
वास्तवं कृणत्रमं िेणत भय ंदे्विा णनगद्यते । 
स्त्रीिा ंि नीिप्रकृतेिः पंुसिः स्याद्वास्तवं भय् ॥ १४८४ ॥ 
मध्यमे िोत्तमे पंुणस कृणत्रमं तदुदाहृत् । 
स्वभावादभयौ तौ णह स्वाणमनं ि गुरंु प्रणत ॥ १४८५ ॥ 
भय ंणवनयबोिाय दशगयेतामताणववक् । 
नीिैिः स्वभावबोिाथं तत्कायं मृदुिेणष्टतैिः ॥ १४८६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ओठ व टाळू कोरडी पडिे, हृदयािा कापरेपिा, तोंड चवविय होिे (म्हिजे पाांढरे र्फटर्फचटत 

होिे), स्वरभेद (म्हिजे आवाजबदल), अवयव गळून जािे, भीतीम ळे दृष्टीिी लक्ष्यशून्यता हे अन भाव 
ज्यात असतात; आचि स्तांभ इत्यादी आठही (साचत्त्वक भाव), दैन्य, आवगे, िपलता, (१४८१, १४८२) 
शांका, मोह, त्रास, अपस्मार व मरि इत्यादी सांिारी भाव ज्यात असतात आचि स्थायी भाव भय हा असतो 
तो भयानक रस होय. (१४८३) वास्तव (म्हिजे खरोखरीिे) व कृचत्रम असे दोन प्रकारिे भय साांचगतले 
जाते. चिया व अधमप्रकृतीिे प रुष याांच्या बाबतीत वास्तव भय असते. (१४८४) मध्यम व उत्तम प रुषाांच्या 
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बाबतीत ते कृचत्रम म्हटले आहे. ते स्वभावाने चनभयय असतात. मालक व ग रू याांच्याचवषयीिे (१४८५) 
कृचत्रम भय त्याांनी चवनय जािवनू देण्यासाठी दाखवाव.े अधम व्यक्तींनी स्वभाव जािवनू देण्यासाठी ते 
(कृचत्रम भय) मृद  हालिालींनी योजाव.े (१४८६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वास्तवभयािा आश्रय णिया व कृणत्रमािा आश्रय मध्यम व उत्तम पुरुष होत म्हिून सागंत आहे– 
मध्यम व उत्तम पुरुषाचं्या बाबतीतल्या भयािे कृणत्रम स्वरूप प्रणतपादीत आहे, ते स्वभावाने अभय असतात. 

अिम पात्रानंी ते कृणत्रम भय मृदु हालिालींनी, स्वतिःिे अिम स्वरूप जािवून देण्यासाठी योजावे. 
(१४८४ ते १४८६) भयानकािे णत्रणवि स्वरूप सागंत आहे. ‘णवभीणषकाथगिः’ म्हिजे बालक इत्यादींना 
णभवणवण्यासाठी प्रवृत्त झालेला. (१४८७-१४८८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वहेतूत्थिः कृणत्रमश्र्ि णवत्राणसतकणमत्यणप । 
भयानकणििा तत्र प्रथमोऽन्द्वथगनामकिः ॥ १४८७ ॥ 
कृणत्रमस्तूत्तमकृतो गुवादीन् प्रत्यवास्तविः । 
णवभीणषकाथो बालादेर्तवत्राणसतकणमष्ट्यते ॥ १४८८ ॥ 

इणत भयानकिः (६) 
स्वभावाध्दातुदोषाद्वा [‘धात दोषात्’ यािे स्पष्टीकरि ‘इांचद्रयाांच्या दोषाने’ असे स धाकरटीकेत स्पष्ट केले आहे. (अड्यार आ. प.ृ 
४३४) नाट्यशास्त्रात ‘गांध, रस, स्पशय व शब्द याांच्या दोषाांनी’ असे साांचगतले आहे. [ना. शा (बडोदा), भा. १, पृ. ३२९] काही गोष्टी 
एखाद्याच्या बाबतीत चनसगयतः अचप्रय असतात; उदा., ब्राह्मिाच्या बाबतीत लसूि. धात दोषाम ळे एखादी गोष्ट अचप्रय ठरते; उदा., कर्फ 
झाला असता दूध.] वस्त्वत्यन्द्ताणप्रयात्मक् । 
णनणषध्दमणततृप्तेश्चारुणिरं मलणमणश्रत् ॥ १४८९ ॥ 
अणनष्टललदानेन मुहुरुदे्वगदायक् । 
स्याणद्वभावोऽथानुभावा उत्कम्पो [‘उत्कम्पः’ याऐवजी ‘हृत्कम्पः’ असा एक पाठ आनांदाश्रम आवृतीत तळटीपेत चदला आहे. 
(आनांदाश्रम आ., पृ. ८३६) स धाकरटीकेतही ‘हृत्कम्प…’ असे म्हटले आहे. (अड्यार आ., भाग ४, पृ. ४३४) त्यािा अथय हृदयािा कां प. 
ष्ीवन म्हिजे कर्फ इत्यादी थ ांकिे. द गयन्धीम ळे नाकप ड्या झाकिे व घािेरड्या दृश्याम ळे डोळे झाकिे. प्रत्याघाताम ळे पावले 
अचनयचमतपिे पडतात सकवा हाडे, हाडािे सापळे इत्यादींनी भरलेल्या श्मशानात सांिार करताना पावले अचनयचमतपिे पडतात. 
[पाहा–नाट्यशास्त्र (बडोदा), भा. १, प.ृ ३२८,३२९] गात्रिूनन् ॥ १४९० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्वतःच्या कारिापासून (म्हिजे स्वाभाचवक भयापासून) उत्पन्न झालेला, कृचत्रम व चवत्राचसतक 

असा तीन प्रकारिा भयानक रस असतो. त्याांतील पचहला साथय नावािा होय. (१४८७) उत्तम प रुषाांनी ग रू 
इत्यादींचवषयी प्रकट केलेला अवास्तव (म्हिजे वरवरिा) तो कृचत्रम होय; म ले इत्यादींना चभवचवण्यासाठी 
योजलेला चवत्राचसतक मानला आहे. (१४८८) 

भयानकरस समाप्त. 
 
(बीभत्सरस)– 

स्वाभाचवकपिाने सकवा धात दोषाम ळे एखादी गोष्ट अत्यन्त अचप्रय स्वरूपािी होिे, चनचषद्ध असिे, 
अत्यांत तृप्तीम ळे गोड न वाटिे, मलचमचश्रत असिे, (१४८९) अचनष्ट र्फळ देण्याम ळे वारांवार उिेगकारक 
होिे इत्यादी चवभाव ज्यात असतात; (उत्कां प म्हिजे शरीरािा थरकाप), अवयव हलचविे, (१४९०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता बीभत्स रसािे णवभाव, अनुभाव व संिारी भाव सागंत आहे– 
ज्यात हे णवभाव इत्यादी असतात तो जुगुप्सा या स्थाणयभावाने णनदर्तशत होिारा बीभत्स रस होय. 

(१४८९ ते १४९२) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
संकोिनं ि नासोिहनूना ंिीवनं तथा । 
पदन्द्यासोऽप्यणनयतिः णपिानं नासयोदृग शोिः ॥ १४९१ ॥ 
अथ संिाणरिो मोहावेगापस्मारमृत्यविः । 
्याणिश्च यत्र बीभत्सिः स स्थाणयन्द्या जुगुप्सया ॥ १४९२ ॥ 
शुद्धोऽशुद्धोऽत्यन्द्तशुद्धो बीभत्सणिणविो मतिः । 
आद्यौ रुणिरणविाणदशुद्धाशुद्धणवभावजौ ॥ १४९३ ॥ 
शुद्धमोद्भवोऽत्यन्द्तशुद्धिः संसारगोिरिः । 

इणत बीभत्सिः (७) 
दुलगभाभीष्टसपं्रात्प्तिः रविेरािा ंणवलोकन् ॥ १४९४ ॥ 
णवमानाना ंि मायानाणमन्द्द्रजालस्य दशगन् । 
प्रासादोपवनादेरप्यपूवगस्याणतशाणयनिः ॥ १४९५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
नाक, ओठ व हन वटी सांक चित करिे, तसेि थ ांकिे, अचनयचमत पावले टाकिे, नाकप ड्या झाकिे 

आचि डोळे चमटून घेिे हे ज्यात अन भाव असतात; (१४९१) आचि मोह, आवगे, अपस्मार, मरि व व्याचध हे 
ज्यात सांिारी भाव असतात तो ज ग प्सा या स्थाचयभावाने (चनष्ट्पन्न होिारा) बीभत्स रस होय. (१४९२) 
 

श द्ध, अश द्ध व अत्यन्तश द्ध असा तीन प्रकारिा बीभत्स रस मानला आहे. पचहले दोन प्रकार रक्त, 
चवष्ा इत्यादी (अन क्रमे) श द्ध व अश द्ध चवभावाम ळे उत्पन्न होिारे असून (१४९३) श द्ध धमापासून उत्पन्न 
होिारा, (हेयरूपाने) सांसार हा चवषय असिारा अत्यांतश द्ध होय. (१४९४–) 

बीभत्सरस समाप्त. 
 
(अद भ तरस)– 

द लयभ अशा इष्ट वस्तूिी प्रास्प्त, आकाशातून सांिार करिारी चवमाने (म्हिजे चदव्यरथ) पाहिे, 
(१४९४) माया व इांद्रजाल पाहिे, (तसेि) अपूवय व उत्कृष्ट असे प्रासाद, उद्यान इत्यादी (पाहिे), (१४९५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

त्यािे णत्रणवि स्वरूप सागंत आहे– पणहले दोन म्हिजे शुद्ध व अशुद्ध हे. रक्त इत्यादी शुद्ध णवभाव 
होय; त्यापासून उत्पन्न होिारा तो शुद्ध. णविा इत्यादी अशुद्ध णवभाव; त्यापासून उत्पन्न होिारा तो अशुद्ध 
होय. शुद्धिमग म्हिजे णनवृणत्तिमग; त्यापासून उत्पन्न झालेला, हेय म्हिजे त्याग करायिा म्हिून ज्यािा 
संसार हा णवषय आहे तो अत्यतं शुद्ध बीभत्स रस होय. (१४९३, १४९४–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दृष्टध वा तु पुरुषं णवद्याणशल्पाद्यणतशयात्न्द्वत् । 
एते यत्र णवभावािः स्युरनुभावास्तु नेत्रयोिः ॥ १४९६ ॥ 
णवस्तारिं णनर्तनमेषमीक्षिं पुलकोद्गमिः । 
सािुवादोल्लुकसने िानन्द्दाद्धारवस्तथा ॥ १४९७ ॥ 
गद्गदं विनं स्वेदवेपथू हषगगोिरौ । 
स्पशगग्रहाणश्रताश्चानुभावािः संिाणरिस्त्वमी ॥ १४९८ ॥ 
स्तम्भिः स्वेदश्च रोमाञ्चिः प्रलयो गद्गदं वििः । 
आवेगसंभ्रमौ जाड् यणमणत यत्राथ णवस्मयिः ॥ १४९१ ॥ 
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स्थायी तमद् भुतं प्राह श्रीमत्सोढलनन्द्दनिः । 
माया णमथ्याप्रकणटतं रूपाणदपणरवतगन् ॥ १५०० ॥ 
असंभा्यस्य सत्त्वस्य दशगनं णवणविौषिैिः । 
हस्तलाघवतो मन्द्तै्रणरन्द्द्रजालं प्रकीर्ततत् ॥ १५०१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
श्रेष् चवद्या व चशल्प इत्यादींनी य क्त असा प रुष पाहिे, हे ज्यात चवभाव असतात; डोळे (१४९६) 

चवस्तारिे, पापण्याांिी उघडझाप न करता पाहिे, रोमाांि उत्पन्न होिे, साध वाद (म्हिजे वाहवा इत्यादी 
उद्गारिे), उल्ल कसन (म्हिजे आनांदाने अवयव हलचविे), तसेि आनांदाने हाहा असे उद्गारिे, (१४९७) 
गद्गचदत बोलिे, हषाम ळे चदसून येिारा स्वदे व वपेथ  (म्हिजे कां प) व स्पशयग्रहाचश्रत अन भाव हे ज्यात 
अन भाव असतात; व स्तांभ, स्वदे, रोमाांि, प्रलय, गद्गचदत भाषि, आवगे, सांभ्रम, जडता हे ज्यात सांिारी 
असतात आचि चवस्मय हा स्थायी भाव असतो त्याला श्रीमान सोढलप त्र अद भ त रस म्हितो. (१४९८, 
१४९९, १५००–) 

खोटा प्रकट केलेला रूप इत्यादींिा बदल म्हिजे माया होय. हाताच्या िलाखीने, मांत्राांनी व 
चवचवध वनस्पतींनी असांभाव्य प्रािी दाखविे यास इांद्रजाल म्हटले आहे. (१५००,१५०१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता अद् भुत रसािे लक्षि देताना त्यािे णवभाव इत्यादी सागंत आहे. ‘दुलगभाभीष्टसंप्रात्प्तिः’ 
म्हिजे दुलगभ अशा इष्ट गोष्टींिी संप्रात्प्त. 

स्पशगग्रहाणश्रत अनुभावाचं्या बाबतीतले नवीनत्व म्हिजे अणभनव स्वरूप, दुसऱ्या रसातं योजल्याने 
णशळे झालेले नाही असे स्वरूप. (१४९४ ते १५०३,१५०४–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

गात्रोदू्धननमाह्लादादत्रोल्लुकसनं मत् । 
ककणिदाकुणञ्चते नेते्र स्पशगिः स्कन्द्िकपालयोिः ॥ १५०२ ॥ 
भ्रूके्षपिं िानुभावा नूत्ना स्पशगग्रहाणश्रतािः । 
आनन्द्दजस्तथा णद्यो णद्वणविोऽणभदिेऽअद् भुतिः ॥ १५०३ ॥ 
आद्यो मनोरथावाप्तेर्तद्यवस्तूद्भवोऽपरिः । 

इत्यद् भुतिः (८) 
संसारभीरुता दोषदशगनं णवषयेषु ि ॥ १५०४ ॥ 
योणगसर्ङ्ो मुनीना ंि श्रुतािः शमदमक्षमािः । 
अध्यात्मणवषया गोिी तापसास्तापसाश्रमािः ॥ १५०५ ॥ 
भूणरणनझगरझाकंाणर वाणर तीथाणन तैर्तथकािः । 
सणरतिः पुण्यपयसो नीवाराणङ्कतसैकतािः ॥ १५०६ ॥ 
शैव ंि वैष्ट्िव ंके्षतं्र णवजनाणन वनाणन ि । 
भक्त्ता भत्क्त्तरसोन्द्मत्तािः शंकरस्य हरेरणप ॥ १५०७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
येथे आनांदाम ळे अवयव हलविे हे उल्ल कसन मानले आहे. स्पशयग्रहाचश्रत (म्हिजे अचभनव अशा 

स्पशयग्रहिावर आधारलेले) नूतन अन भाव म्हिजे डोळे थोडे आक ां चित करिे, खाांदा व गाल याांना स्पशय 
करिे आचि भ वया सांक चित करिे हे होत. आनांदापासून उत्पन्न झालेला व चदव्य असा दोन प्रकारिा 
अद भ तरस मी साांगतो. (१५०२,१५०३) इच्छापूतीम ळे पचहला व चदव्य वस्तूम ळे उत्पन्न होिारा द सरा होय. 
(१५०४–) 
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अद भ तरस समाप्त. 
 
(शाांतरस)– 

सांसाराचवषयी भीरुता, (उपभोग्य) चवषयाांत दोष पाहिे, (१५०४) योगी लोकाांबरोबर सहवास, 
ऐकलेले असे म नींिे शम, दम व िमा, अध्यात्मचवषयक सांभाषि, तपस्वी व तपस्व्याांिे आश्रम, (१५०५) 
चनझयराांिे खळखळ चननाद करिारे चवप ल पािी, तीथे व तीथययात्री, प ण्यमय (म्हिजे पचवत्र) जल 
असिाऱ्या (आचि) नीवाराांनी (म्हिजे शतेकाम न करता उत्पन्न झालेल्या वन्य ताांदळाांनी) य क्त असे 
वाळवांट असिाऱ्या नद्या, (१५०६) शवै व वैष्ट्िव िेते्र, चनजयन अरण्ये, भस्क्तरसाने उन्मत्त झालेले शांकरािे 
तसेि चवष्ट्ििेूही भक्त, (१५०७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता शातं रसािे णवभाव सागंत आहे– 
ज्यात ऐकलेले असे मुनींिे शम, दम व क्षमा हे णवभाव असतात असा पुढच्याशी संबंि जोडून 

घ्यायिा. 
‘भूणरणनझगरझाकंाणर’ – भूणर म्हिजे णवपुल असा णनझगर तो भूणरणनझगर, त्यािा झाकंार; तो ज्यािा 

आहे ते पािी. झाकंार हा नादािे अनुकरि करिारा शब्द आहे ककवा भूणर हा शब्द वेगळा घेऊन ते 
पाण्यािे णवशेषि योजावे. (१५०४ ते १५०७, १५०८–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवष्ट्िुभक्त्णतप्रभावाद्या णवभावा यत्र संमतािः । 
मन्द्दस्पन्द्दो बणहणश्चत्तमानन्द्दाश्रुप्लुते दृशौ ॥ १५०८ ॥ 
रोमाञ्चकञु्चका मूर्ततमोक्षशास्त्राथाणिन्द्तन् । 
ब्रह्मणवद्योपदेशश्च संवादस्तत्त्वगोिरिः ॥ १५०९ ॥ 
नासाग्रानुगते नेते्र ज्ञानमुद्राप्रदशगन् । 
इत्यादयोऽनुभावािः स्युणरमे तु ्यणभिाणरििः ॥ १५१० ॥ 
उन्द्मादिः परमानन्द्दरसपानसमुद्भविः । 
हषो िृणतिः समीिीनो णवबोिश्च स्मृणतमगणतिः ॥ १५११ ॥ 
णनवेदस्तत्त्वबोिोत्थिः स्थायी शान्द्तो भवेदसौ । 
रत्याणदभेदणविुरो णवषयोपप्लवोत्ज्झतिः ॥ १५१२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(आचि) चवष्ट्ि भक्तीिा प्रभाव इत्यादी चवभाव ज्यात मानलेले आहेत; बाहेरच्या चवषयाांकडे 

वळिाऱ्या मनािे मांद स्पांदन (म्हिजे िीि प्रवृचत्त), आनांदाश्रूांनी भरलेले डोळे, (१५०८) रोमाांिाांनी य क्त 
शरीर, मोिशास्त्राथािे सितन, ब्रह्मचवदे्यिा उपदेश, तत्त्वचवषयक सांवाद, (१५०९) नाकाच्या शेंड्याकडे 
वळलेले नेत्र, ज्ञानम द्रा दाखविे इत्यादी ज्यात अन भाव असतात; अचि श्रेष् अशा आनांदरसाच्या पानाने 
उत्पन्न झालेला उन्माद, हषय, धृचत, स योग्य चवबोध, स्मृचत, मचत, (१५१०,१५११) हे ज्यात व्यचभिारी भाव 
असतात व तत्त्वज्ञानाम ळे चनमाि झालेला चनवेद ज्यात स्थायी भाव असतो तो शाांतरस होय. 
 

रचत इत्यादी भेद नसलेला, चवषयाांच्या अनथापासून म क्त असलेला, (१५१२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. अनुभाव सागंत आहे व ्यणभिारी भाव सागंत आहे– 
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्यणभिारी भावातील उन्द्मादािा दुसऱ्या रसातं योजल्या जािाऱ्या उन्द्मादापासून वेगळेपिा सागंत 
आहे– येथे योजलेला उन्द्माद परमानंदरसाच्या पानामुळे उत्पन्न झालेला असतो. णवबोिािे योग्य स्वरूप 
आत्म्यासंबंिी असल्याने आहे. येथे स्मृणत व मणत यािेंही तसेि स्वरूप मानाव.े ज्यात तत्त्वबोिापासून 
उत्पन्न झालेला णनवेद स्थायी असतो तो शातंरस होय. (१५०८ ते १५११, १५१२–) 
 

क. शातंरसािे स्वरूप सागंत आहे– 
तो रणत इत्यादी भेद नसलेला असा असतो (कारि तो बाह्य णवषयावंर आिारलेला नसतो). बाह्य 

णवषयािें आलंबन नसल्याने त्यािे रणत इत्यादी भेद नसलेले स्वरूप जािाव.े णवषयानंी णनमाि केलेला 
उपप्लव (म्हिजे अनथग) हा मयाणदत स्वरूप असिे इत्यादी होय. त्याने रणहत म्हिूनि परम आनंदामुळे 
णनणबड असे एकमेव स्वरूप ज्यािे असते तो णनभास म्हिजे ज्ञान. (१५१२, १५१३–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

परानन्द्दघनैकात्मणनभासिः शान्द्त उच्यते । 
स्वतो णवषयवैमुख्य ंशमिःस्थाय्यथवा भवेत् ॥ १५१३ ॥ 
नाट्यणनवाहको मध्ये मध्ये संिाणरसंभविः । 
स्वभावाणभनयािः पूवगमाणर्ङ्के ये णनरूणपतािः ॥ १५१४ ॥ 
ते शान्द्तणवषया यस्माच्छान्द्तिः प्रकृणतरात्मनिः । 
णवहाय णवषयौन्द्मुख्य ंणनजानन्द्दत्स्थणतयगतिः ॥ १५१५ ॥ 
आत्मनिः कथ्यते शान्द्तिः स्वभावोऽसौ मतस्ततिः । 

इणत शान्द्तिः (९) 
भक्त्कत स्नेहं तथा लौल्य ंकेणित्त्रीन् मन्द्वते रसान् ॥ १५१६ ॥ 
श्रद्धाद्रगताणभलाषाशं्च स्थाणयनस्तेषु ते णवदुिः । 
तदसद्राणतभेदौ णह भक्त्णतस्नेहौ नृगोिरौ  ॥ १५१७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
परमानांदघनता हेि ज्यािे एकमेव स्वरूपािे ज्ञान असते असा तो शाांतरस म्हटला आहे. अथवा 

स्वतः चवषयापासून पराङ्म खता (अशा स्वरूपािा) शम हा स्थायी भाव असतो; (१५१३) मध्ये मध्ये 
नाट यस्वरूप पार पाडिारा सांिारी भावाांिा सांभव (असावा). पूवी जे स्वाभाचवक आांचगक अचभनय साांचगतले 
(१५१४) ते शाांतरसचवषयक होत. कारि शाांतरस आत्म्यािे मूळ स्वरूप होय. ज्यापासून चवषयाांकडे वळिे 
सोडून देऊन आत्म्यािी स्वानांद स्स्थचत साांचगतली जाते तो शाांत (आत्म्यािा) स्वभाव मानला आहे. 
(१५१५,१५१६–) 

शाांतरस समाप्त 
 

भस्क्त, स्नेह तसेि लौल्य हे तीन रस काही मानतात. (१५१६) ते त्याांत (क्रमाने) श्रद्धा, आद्रयता व 
अचभलाष हे स्थायी भाव म्हिून जाितात. ते अयोग्य आहे. (केवळ) प रुषात चदसून येिारे भस्क्त व स्नेह हे 
रतीिे भेद होत. (१५१७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. दुसऱ्या मताने दुसरा (शम हा) स्थायी सागंत आहे– 
‘स्वतो णवषयवैमुख्य्’ – तात्काणलक अत्यतं तृत्प्त इत्यादी दुसरे णनणमत्त नसल्याने स्वतिः 

णवषयापासून परा्मुख असिे. केवळ शम हा स्थायी अणभन्न स्वरूपािा असल्याने अणभनयािी णभन्नता 
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असिार नाही; मग नाट यरस हे स्वरूप कसे? असे म्हटल्यास सागंत आहे की मध्ये मध्ये नाट यस्वरूप 
णनष्ट्पन्न होण्यासाठी संिारी भावािंा संभव यात असतो. (१५१३, १५१४–) 
 

क. शान्द्तरसाला योग्य अणभनय सागूंन शातंरसािे स्वाभाणवक स्वरूप सागंत आहे– म्हिून 
शातंरस हा आत्म्यािा स्वभाव आहे. (१५१४, १५१५, १५१६–) 
 

क. दुसऱ्या मताने इतर रसाणंवषयी शंका घेत आहे– भत्क्तरसात श्रद्धा स्थायी, स्नेहरसात आद्रगता 
स्थायी व लौल्यरसात अणभलाषा स्थायी असे यथानुक्रम जािाव.े (१५१६,१५१७–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

्यणभिाणरत्वमनयोनृगनायोिः स्थाणयनौ तु तौ । 
अयुक्त्तणवषया तृष्ट्िा लौल्य ंतद्धास्यकारि् ॥ १५१८ ॥ 
अतो रसा नवैवेणत मुणनना संप्रिाणरत् । 
रत्यादयिः स्थाणयनशे्चत्स्युभूगणयिणवभावजािः ॥ १५१९ ॥ 
स्तोकैर्तवभावैरुत्पन्नास्त एव ्यणभिाणरििः । 
रसान्द्तरेष्ट्वणप तदा यथायोगं भवत्न्द्त ते ॥ १५२० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
याांिे व्यचभिारी स्वरूप (साांचगतले आहे). पि प रुष व स्त्री याांच्या बाबतीत ते स्थायी होत. अयोग्य 

चवषयािी तृष्ट्िा (म्हिजे इच्छा) लौल्य होय. ते हास्यािे कारि होते. (१५१८) 
 
म्हिून रस नऊि होत असे भरतम नींनी चनचित केले आहे. जर रचत इत्यादी प ष्ट्कळ चवभावाांपासून 

उत्पन्न झाले तर ते स्थायी होत. (१५१९) तेि थोड्या चवभावाांनी उत्पन्न झाले तर व्यचभिारी होत. तेव्हा ते 
द सऱ्या रसाांतही यथासांभव असतात. (१५२०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हे मत अयोग्य आहे म्हिून त्याला दोष देत आहे. ज्या अथी केवळ पुरुषातं णदसून येिारे म्हिजे 
दोन पुरुषामंिले परस्पराणंवषयीिे भत्क्त व स्नेह हे रतीिे भेद आहेत, त्या अथी ते भावस्वरूप आहेत व 
भावस्वरूप असून स्थाणयभाव आहेत. पि या भत्क्त व स्नेह या भावािें रतीिे भेद असिे हे स्वरूप असताही 
्यणभिारी स्वरूपि होय. का्यप्रकाशकार (मम्मटाने) साणंगतलेि आहे– 

‘देवाणदणवषयक रणत ्यणभिारी भाव म्हटला आहे.’ (का्यप्रकाश–४·३५) 
मग भत्क्त व स्नेह यािें स्थायी स्वरूप कोठे घ्यायिे? अशी आकाकं्षा उत्पन्न झाल्यावर सागंत आहे 

– पुरुष व स्त्री यािंी परस्परासंबंिीिी भक्ती व स्नेह रतीिे भेद असल्याने ते शंृगाराति लक्त स्थायी 
मानले आहेत. जशी सीतेिी रामिंद्राणवषयीिी भत्क्त व रामिंद्रािा सीताणवषयक स्नेह कवींनी वर्तिलेला 
आहे. म्हिून ते त्या दोघाचं्या बाबतीत रतीिे भेद असल्याने स्थायीि मानावे. म्हिून भक्ती व स्नेह यािंाही 
अतंभाव रतीमध्ये होत आसल्याने त्यािें वेगळे रसस्वरूप नाही. (१५१७, १५१८–) 
 

क. लौल्यािाही अतंभाव हास्यात होतो हे सागंण्यासाठी त्यािे स्वरूप सागंत आहे– 
अयुक्त म्हिजे असंभा्य (अथात संभवनीय नसिाऱ्या) गोष्टीणवषयीिी इच्छा लौल्य म्हटली जाते. 

ते लौल्य हास्यािा णवभाव होतो. जसे कवींनी वर्तिलेली सीताणवषयक राविािी तृष्ट्िा ऐकिाऱ्यामंध्ये हास्य 
उत्पन्न करते. म्हिून णतिेही वेगळे असे रसस्वरूप नाही. (१५१८) 
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क. रणत इत्यादी भावाचं्या स्थायी व संिारी या स्वरूपािंी ्यवस्था ज्या कारिभेदामुळे होते तो 
सागंत आहे– 

रणत इत्यादी नऊही भाव आलंबन व उणद्दपन स्वरूपाच्या पुष्ट्कळ णवभावानंी उत्पन्न झाले असता ते 
स्थायी होत. दृढ संस्कारामुंळे ते त्स्थर स्वरूपािे होतात. तेि रणत इत्यादी थोड्या णवभावानंी उत्पन्न झाले 
असता संस्कार दबला जात असल्याने ्यणभिारी होतात, क्षणिक होतात असा अथग. ते्हा ते रणत इत्यादी, 
थोड्या णवभावानंी णनमाि झाल्याने ्यणभिारी स्वरूपािे असता, शंृगार इत्यादी रसातं प्रत्येकी णनणश्चत 
असलेल्या रणत इत्यादींिे जरी स्यायी स्वरूप असले, तरी दुसऱ्या रसातं यथासंभव ्यणभिारी होतात. ज्या 
रसात रणत इत्यादींपैकी जो संिारी होण्याला योग्य आहे तोि तेथे विावा असा अथग. 

म्हिून उत्साहाने वीररसात स्थायी स्वरूप असते. इतर आठ रसातं योग्यतेनुसार ्यणभिारी 
स्वरूप असते. तसेि णवस्मयािे स्थायी स्वरूप अद् भुत रसाति होय. इतर रसातं (योग्यतेनुसार) त्यािे 
्यणभिारी स्वरूप होय. अशा रीतीने सवग या शब्दािा अथग संकोणित करावा. 

‘शम सवग रसातं असतो’ यािा अथग असा– लोकात शंृगार इत्यादी आठ रसातंील जो कोिता रस 
पुरुष अनुभवतो त्याच्या बाबतीत पूवगजन्द्मींच्या णवणशष्ट सुकृतामुळे शम उत्पन्न होतो. म्हिून त्या त्या रसाशी 
संबंि आल्याने शमािे अत्स्तत्व सवग रसातं असते. मग शातं रसात शम स्थाणयभाव असू दे आणि इतर 
रसातं ्यणभिारी असू दे. अशी आशंका णनमाि झाली असता सागंत आहे– पि हा शम, स्वतिः 
णवषयापासून परा्मुख होिे या स्वरूपािा उत्पन्न झालेला असता, त्स्थरस्वरूपामुळे पुन्द्हा णवषयािी इच्छा 
नसल्याने, वासनेच्या त्स्थरस्वरूपामुळे के्हाही अ्यणभिारीि असतो. शातं रसात तो णनत्य स्थायीि 
असतो असा अथग. 

जो प्रथम उत्पन्न होऊनही, मन णवषयाकंडे वळल्याने पुन्द्हा णनवृत्त होतो तो साणंगतलेले लक्षि 
असिारा शम न्हेि. तर तो शमािा आभास होय. येथे स्वरूपाने असिाऱ्या रणत इत्यादींिे स्थायी व 
संिारी स्वरूप णविारात घेतले आहे. आभासािे नाही. म्हिून हे सवग णनदोष होय. (१५१९ ते १५२२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

यथाणह हासिः शृर्ङ्ारे रणतिः शान्द्ते ि दृश्यते । 
वीरे क्रोिो भय ंशोके जुगुप्सा ि भयानके ॥ १५२१ ॥ 
उत्साहणवस्मयौ सवगरसेषु ्यणभिाणरिौ । 
शमिः सवगरसेष्ट्वत्स्त स्थैयावव्यणभिायगसौ ॥ १५२२ ॥ 

इणत नवरसलक्षि् । 
अथ ्यणभिाणरिा ं[व्यचभिाचरभावािे स्वरूप स्पष्ट करताना कचल्लनाथाने चनचमत्तकारि, उपादानकारि व सहकाचरकारि असे 
तीन शब्द वापरले आहेत. क ां भार मातीपासून घट बनवतो. माती असल्याचशवाय मातीिा घट हे कायय चनष्ट्पन्न होऊ शकत नाही. घट या 
कायािे माती हे उपादान म्हिजे द्रव्यस्वरूपािे कारि व क ां भार चनचमत्तकारि होय. घट हे कायय चनष्ट्पन्न होण्यात क ां भारािे िाक व दांड 
याांिे साहाय्यही लागते. म्हिून िाक व दांड ही सहकाचरकारिे होत.] णनवेदादीना ंणह लक्षि् । 
आक्रोशनमणिके्षपो ्याणिक्रोिौ ि ताडन् ॥ १५२३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
जसे शृांगारात हास व शान्तरसात रचत चदसून येते, (तसेि) वीररसात क्रोध, शोकात भय व 

भयानकात ज ग प्सा (चदसून येते). (१५२१) 
उत्साह व चवस्मय सवय रसाांत व्यचभिारी होत. शम सवय रसाांत असतो, (म्हिनू शाांतरसात तो स्थायी 

व बाकीच्या रसाांत व्यचभिारी मानावा असे म्हििे अयोग्य आहे). तो स्स्थर स्वरूपािा असल्याने 
अव्यचभिारी होय. (१५२२) 

नऊ रसाांिी लििे समाप्त. 
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आता चनवेद इत्यादी व्यचभिारी भावाांिे लिि (साांगतो). आक्रोश, अचधिेप (म्हिजे अपमान), 
व्याचध, क्रोध, ताडन, (१५२३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

दाणरद्र्यणमष्टणवरहिः परवृदे्धश्च दशगन् । 
नीिेत्ष्ट्वणत णवभावािः स्युरुत्तमे त्वपमानन् ॥ १५२४ ॥ 
तववबोिश्च यत्र स्यादनुभावास्तु रोदन् । 
णनर्श्वासोच्छध वणसते दीनमुखता संप्रिारि् ॥ १५२५ ॥ 
इत्यादयिः स णनवेदो भाविः सूणरणभणरष्ट्यते । 

इणत णनवेदिः (१) 
्याणिवात्न्द्तर्तवरेकश्चोपवासो णनयमस्तपिः ॥ १५२६ ॥ 
मनस्तापोऽणतपानाणत्यायामसुरताणन ि । 
णनद्राछेदोऽध्वगमनं कु्षत्त्पपासादयस्तथा ॥ १५२७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
दाचरद्र्य, चप्रय व्यक्तीिा चवरह, द सऱ्यािी भरभराट पाहिे हे चवभाव ज्यात नीि प रुषाांच्या बाबतीत 

असतात आचि उत्तम प रुषाच्या बाबतीत अपमान (१५२४) आचि तत्त्वबोध (हे चवभाव ज्यात असतात); व 
रडिे, चनश्वास आचि उच्छ् वास, दीनम ख होिे, चविार करिे (१५२५) इत्यादी अन भाव ज्यात असतात तो 
चविानाांनी चनवेद भाव मानला आहे. 

हा चनवेद होय. (१) 
 

व्याचध, वाांती, चवरेिन, उपवास, चनयम (म्हिजे व्रतािे आिरि), तप, (१५२६), मनस्ताप, 
अचतशय मद्यपान, अचतशय मद्यपान, अचतव्यायाम, अचतसांभोग, झोपमोड, वाटिाल, तसेि भकू, तहान 
(१५२७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. पूवी रसािे लक्षि देताना णनणमत्तकारि म्हिून णवभाव साणंगतले व रसािे कायग म्हिून 
अनुभावही साणंगतले. रसािे उपादानकारि म्हिून स्थाणयभावही साणंगतले. संिारी मात्र रसािे 
सहकाणरकारि असल्याने केवळ नाव े देऊन साणंगतले. त्या प्रत्येकािे लक्षि णदले नाही. म्हिून णनवेद 
इत्यादींिी णवशेष लक्षिे देत आहे. 

णनवेद इत्यादी भावािें रसाप्रमािे णवणशष्ट मनोणवकार हे स्वरूप असल्याने त्यािे त्यािे णवभाव व 
अनुभाव सागूंन लक्षि देत आहे. 

णनवेदाच्या अनुभावातं ‘इत्यादयिः’ असे म्हटले आहे. यातील ‘आणद’ शब्दाने लोकप्रणसद्ध इतरही 
अनुभाव घ्यायिे. (१५२३ ते १५२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णवभावािः स्युरथ स्त्रस्तािरनेत्रकपोलता । 
मन्द्दावुत्के्षपणनके्षपौ पादयोस्तनुगात्रता ॥ १५२८ ॥ 
णवविगणशणथलार्ङ्त्वं कम्पानुत्साहतादयिः । 
यत्र भावेऽनुभावािः स्युिः सा ग्लाणनरणभिीयते ॥ १५२९ ॥ 

इणत ग्लाणनिः (२) 
िौयगराजापरािादेरकायाद्ग्रहिं नृिा् । 
अन्द्येषु तत्सहायेषु णवभावशे्चदथात्मनिः ॥ १५३० ॥ 
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अन्द्येनादशगने यत्र पार्श्वगयोमुहुरीक्षि् । 
कण्ठोिमुखशोषश्च णजह्वायािः पणरलेहन् ॥ १५३१ ॥ 
वेपथुमुगखवैवण्यं गुरुणवह्वलणजह्वता । 
उन्द्मुखेक्षिणमत्याणदरनुभावगिो [कलाचनचध टीका– ‘इत्यादी अन भावगि असता त्या प रुषाांच्या चठकािी असांदेह 
स्वरूपािी शांका होय.’ तेष्ट्वसांदेहरूपा असे शब्द आनांदाश्रम व अड यार या दोन्ही आवृत्तींतल्या कलाचनचध टीकेत आहेत. शांका हा भाव 
सांदेहस्वरूपािा आहे असे नाट यशास्त्रात साांचगतले आहे. ‘शङ का नाम सन्देहास्त्मका स्त्रीनीिप्रभवा’[पाहा–ना. शा. (बडोदा), भाग १, 
पृ. ३५७] त्याम ळे कचल्लनाथाच्या टीकेतला ‘असन्देहरूपा’ हा शब्द बरोबर नाही म्हिून टीकेच्या भाषाांतरात ‘सांदेहस्वरूपािी’ असेि 
म्हटले आहे.] यदा ॥ १५३२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इत्यादी ज्यात चवभाव असतात; आचि ओठ, डोळे व गाल गळून गेलेले असिे, पावले मांदपिे वर 

उिलिे व खाली टाकिे, शरीरािा कृशपिा, (१५२८) चवविय (म्हिजे चनस्तेज) व चशचथल अवयव असिे, 
कां प, उत्साह नसिे इत्यादी ज्यात अन भाव असतात ती ग्लाचन म्हटली आहे. (१५२९) 

ही ग्लाचन होय. (२) 
 

िोरी, राजािा अपराध इत्यादी वाईट कृत्य केल्याम ळे त्या (अपराधी) प रुषाांना पकडिे हा त्यािे 
जे इतर सहकारी त्याांच्या बाबतीत चवभाव असता, ज्यात द सऱ्याने आपल्याला पाहू नये म्हिून (आपल्या) 
दोन्ही बाजूांना वारांवार पाहिे, घसा, ओठ व तोंड कोरडे पडिे, जीभ िाटिे, (शरीरािा) कां प, तोंड चवविय 
(म्हिजे चनस्तेज) होिे, जीभ अत्यांत चवह्वळ असिे, वर तोंड करून पाहिे इत्यादी अन भावसम दाय असतो 
तो नीि प रुषाांच्या बाबतीत (शांका हा भाव होय) (१५३०, १५३१, १५३२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. िोरी, राजािा अपराि इत्यादी वाईट कृत्यामुंळे िोरी इत्यादी करिाऱ्या मािसानंा पकडिे, 
त्यानंा साह्य करिाऱ्या इतर मािसाचं्या मध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शंकेिा णवभाव असतो ते्हा, त्यािे अनुभाव 
सागंत आहे– जे्हा अशा प्रकारिा अनुभाव समुदाय असतो ते्हा त्याच्या णठकािी संदेह स्वरूपािी शंका 
उत्पन्न होते. ती शंका उत्तम, पुरुष व णियाचं्याही भीरू स्वभावामुळे भयानक रसािा णवभाव होते. (१५३० 
ते १५३७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नीिेषतू्तममध्येषु नरेषु मृदुिेष्टीतैिः । 
सोत्तमानामणप स्त्रीिा ंभीरुत्वाद्भयकृद् भवेत् ॥ १५३३ ॥ 
णप्रयणवणप्रयजा शङ का शृर्ङ्ारे शार्तर्ङ्िोणदता । 
िौयगराजापरािाणदप्रभवा तु भयानके ॥ १५३४ ॥ 
परस्था स्वसमुत्था ि दे्विा शङ का णनगद्यते । 
नृषु भीरुस्वभावेषु तरलालोकनाणदणभिः ॥ १५३५ ॥ 
सापराित्वशङ का यान्द्येषा ंसा परसंत्स्थता । 
स्वसमुत्था परे ज्ञास्यन्द्त्यपरािं ममेत्यसौ ॥ १५३६ ॥ 
स्वशङ काया ंपरज्ञानशङ का या स्वसमुत्त्थता । 
सहभावोऽवणहत्थेन शङ काया दृश्यते रसे ॥ १५३७ ॥ 

इणत शङ का (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ती (सांदेह स्वरूपािी शांका) उत्तम व मध्यम प रुषाांनी मदृ  हालिालींनी अचभनीत (करावी). ती 
उत्तम प रुष व चियाांच्या बाबतीतही चभत्र्या स्वभावाम ळे भयकारक होते. (म्हिजे भयानकरसािा चवभाव 



 
अनुक्रमणिका 

होते). (१५३३) चप्रय व्यक्तीला अचप्रय होण्याम ळे उत्पन्न झालेली शांका शाङ गयदेवाने शृांगारात साांचगतली 
आहे. िोरी, राजािा अपराध इत्यादींम ळे उत्पन्न झालेली (शांका) भयानक रसात (असते). (१५३४) परस्थ 
(म्हिजे द सऱ्याच्या चठकाििी) व स्वसम त्थ (म्हिजे स्वतःच्या चठकाििी) अशी दोन प्रकारिी शांका 
म्हटली आहे. चभत्र्या स्वभावाच्या लोकाांच्या बाबतीत िांिलपिे पाहिे इत्यादींम ळे, (१५३५) जी द सऱ्याांिी 
ते अपराधी असण्यािी शांका ती परस्थ होय. द सरे माझा अपराध जाितील म्हिनू स्वतःच्या चठकािी 
चनमाि झालेली ती स्वसम त्थ होय. (१५३६) स्वतःच्या शांकेबाबत द सरे ती जाितील ही शांका स्वसम त्थ 
होय. रसात शांका अवचहत्थाबरोबर चदसून येते. (१५३७) 

ही शांका होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नृपापरािोऽसद्दोषकीतगनं िोपिारि् [‘िोपधारिम्’(म्हिजे ‘आचि उपधारि’) असा पाठ अड्यार आवृत्ती (भा. ४, पृ. 
४४७) व आनांदाश्रम आ. (पृ. ८४३) याांत आहे. स धाकरटीकेत ‘िोरधारिम्’ असे म्हटले आहे. (प.ृ ४४८) नाट्यशास्त्रात 
‘िौयाचभग्रहिवशात्’ असे चवभावसांदभात म्हटले आहे. (बडोदा आ., भा. १, पृ. ३७०) ‘उपधारिम्’ यािा अथय ‘सितन, धरून ओढिे’ 
इत्यादी कोशात चमळतो. ‘िोरधारिम्’ म्हिजे ‘िोर धरिे’. ‘िौयाचभग्रहिम्’ म्हिजे िोरी पकडिे, म्हिजे िोरी करिाऱ्याला पकडिे. 
यावरून ‘िोरधारिम्’ हा पाठ सय स्क्तक वाटतो.] । 

णवभावािः स्युरथो बन्द्िो विस्ताडनभत्सगने ॥ १५३८ ॥ 
एते यत्रानुभावास्तदौग्ऱ्य ंणनदगयतात्मक् । 

इत्यौग्ऱ्य् (४) 
णिन्द्तौत्सुक्यान्द्मनस्तापाद्दौगगत्याच्च णवभावतिः ॥ १५३९ ॥ 
अनुभावात्त ुणशरसो ्यावृत्तगेात्रगौरवात् । 
देहोपस्करित्यागादै्दन्द्य ंभावं णवभावयेत् ॥ १५४० ॥ 

इणत दैन्द्य् (५) 
नानापरािो णवदे्वषिः परस्यरै्श्वयगसंपदा् । 
सौभाग्यमेिाणवद्यादेदगशगनं ि णवभावक् ॥ १५४१ ॥ 
अनुभावास्त्वमषांणददोषोक्त्णतगुगिणनिविः । 
गुिस्य दोषीकरिमपे्रक्षिमिोमुख् ॥ १५४२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
राजािा अपराध, नसलेले दोष साांगिे, व उपधारि (म्हिजे धरून आढिे) हे ज्यात चवभाव 

असतात व बांधन (म्हिजे कारावास), वध, ताडन व धमकाविी देिे (१५३८) हे ज्यात अन भाव असतात ते 
चनदययपिा या स्वरूपािे औग्ऱ्य (म्हिजे उग्रता) होय. 

हे औग्ऱ्य होय. (४) 
 

सिता, उत्स कता, मनस्ताप व कठीि पचरस्स्थती या चवभावाांनी, (१५३९) आचि मस्तक वळचविे, 
अवयव जड होिे व शरीराच्या (स्नान इत्यादी) सांस्काराांिा त्याग करिे या अन भावाांनी दैन्य प्रकट कराव.े 
(१५४०) 

हे दैन्य होय. (५) 
 

अनेक प्रकारिा अपराध, िेष, द सऱ्यािे ऐश्वयय व सांपचत्त तसेि स दैव, मेधा (म्हिजे ज्ञान धारि 
करिारी ब ध्दी) व चवद्या इत्यादी पाहिे हे ज्यात चवभाव असतात; (१५४१) व असहनशीलता इत्यादीम ळे 
(द सऱ्याांिे) दोष साांगिे, ग ि झाकिे, आचि ग िही दोष म्हिून साांगिे, न पाहिे, तोंड खाली करिे, 
(१५४२) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
अवज्ञाभु्रकुटीत्पाद्या यत्रासूयाममंू णवदुिः । 

इत्यसूया (६) 
मद्यपानं णवभावोऽथानुभावािः पञ्च यत्र ि ॥ १५४३ ॥ 
शयनं हसनं गानं रोदनं परुषोक्त्तयिः । 
उत्तमे पुरुषे स्वापो हास्यगाने तु मध्यमे ॥ १५४४ ॥ 
रोदनं परुषोक्त्णतश्च भवतिः पुरुषेऽिमे । 
स स्यान्द्मदिः स ि ते्रिा तरुिो मध्यमोऽिमिः ॥ १५४५ ॥ 
तरुिोऽल्पोऽिमस्त्वत्र प्रवृध्दोऽिमसंश्रयात् । 
सवेषा ंतरुििः प्रोक्त्तो मध्यमो मध्यनीियोिः ॥ १५४६ ॥ 
पुमासंोऽिमसत्त्वा ये तेषामेवािमो मदिः । 
अ्यक्त्तासंगतैवाक्य ैरोमाञ्चणनियसै्तनोिः ॥ १५४७ ॥ 
सुकुमारस्खलद्गत्याणभनयेत्तरुिं मद् । 
स्त्रस्त्याकुलणवणक्षप्तौ भुजौ स्खणलतघूर्तिते ॥ १५४८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
अवजे्ञने भ वई वाकडी करिे इत्यादी अन भाव चजच्यात असतात चतला असूया म्हितात. (१५४३–) 

ही असूया होय. (६) 
 

ज्यात मद्यपान हा चवभाव असतो व झोपिे, हसिे, गािे, रडिे व कठोर बोलिे हे पाि अन भाव 
असतात; त्याांतील झोप उत्तम प रुषाच्या बाबतीत, हसिे, व गािे मध्यम प रुषाच्या बाबतीत (१५४३, 
१५४४) व रडिे आचि कठोर बोलिे अधम प रुषाच्या बाबतीत असतात तो मद होय. तो तरुि, मध्यम व 
अधम असा तीन प्रकारिा असतो. (१५४५) 

यात थोडा मद तरुि होय व अधम व्यक्तीच्या चठकािी असल्याने अत्यांत वाढलेला अधम होय. 
तरुि मद सवांच्या बाबतीत साांचगतला आहे. मध्यम मद मध्यम व नीि (पात्राांच्या) बाबतीत असून (१५४६) 
जे अधम प्रकृतीिे प रुष आहेत त्याांच्याि बाबतीत अधम मद असतो. अस्पष्ट व असांबध्द वाक्याांनी, 
शरीरावरील चवप ल रोमाांिाांनी (१५४७) आचि नाजूक व अडखळत िालण्याने तरुि मदािा अचभनय 
करावा. गळून गेलेले, व्याक ळ (म्हिजे प्रि ब्ध असे) इकडेचतकडे हलिारे हात, अडखळिारे व चर्फरिारे 
(१५४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नेते्र गणतश्च कुणटलानुभावा मध्यमे मदे । 
गणतभर्ङ् स्मृतेनाशो णहक्का छर्तदिः कलसु्त्रणतिः ॥ १५४९ ॥ 
गुवी णजह्वा िीवनं िानुभावािः स्मुमगदेऽिमे । 
ररे्ङ् णविाय पानं तु नाटे्यन्द्मदविगन् ॥ १५५० ॥ 
पीत्वा रर्ङ्प्रवेशे तु मदकै्षण्याय बुणद्धमान् । 
हषगशोकभयोपायान्द्युगपद्दशगयेिहू् ॥ १५५१ ॥ 

इणत मदिः (७) 
अध्व्यायामसेवादै्यर्तवभावैरनुभावकैिः । 
गात्रसंवाहनैरास्यसंकोिैरर्ङ्मोटनैिः ॥ १५५२ ॥ 
णनर्श्वासैजृगत्म्भतैमगन्द्दैिः पादके्षपैिः श्रमो यतिः । 
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इणत श्रमिः (८) 
णवभावा यत्र [‘ऐश्वयं भ्रांशनां’ असा पाठ अड यार आवृत्ती (भा. ४, प.ृ ४५०) व आनांदाश्रम आवृत्ती (पृ. ८४४) या दोन्हींत आहे. 
नाट यशास्त्रात (बडोदा, भा. १, पृ. ३६१) ‘ऐश्वययभ्रांश...’ असा पाठ स धाकरटीकेतही ‘ऐश्वयंभ्रांशनां‘ असेि म्हटले आहे. यावरून व 
अथाच्याही दृष्टीने ‘ऐश्वययभ्रांशनां’ हाि पाठ योग्य आहे.] दाणरद्रमरै्श्वयं भं्रशनं तता ॥ १५५३ ॥ 
इष्टाथापहृणतश्चाथ र्श्वासोच्छध वासाविोमुख् । 
संतापिः स्मरिं ध्यानं काश्यं देहानुपस्कृणतिः ॥ १५५४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
डोळे आचि वाकडेचतकडे िालिे हे मध्यम मदातले अन भाव होत. गचतभांग (म्हिजे िालताना 

मध्येि थाांबिे), स्मृचतनाश, उिकी, वाती, कर्फ पडिे, (१५४९) जीभ जड होिे, थ ांकिे हे अधम मदातील 
अन भाव होत. 
 

रांगभमूीवर मद्यपान योजून (म्हिजे दारू पीत असल्यािे दाखवनू) मदाच्या वाढीिा अचभनय 
करावा. (१५५०) पि चपऊन रांगभमूीवर प्रवशे केल्यावर मद िीि होण्यासाठी ब चद्धमान मािसाने आनांद, 
शोक, भय असे प ष्ट्कळ उपाय एकाि वळेी दाखवावते. (१५५१) 

हा मद होय. (७) 
 

वाटिाल, (नृत्त इत्यादीिा) व्यायाम करिे इत्यादी चवभावाांनी व अवयवाांिे सांवाहन (म्हिजे 
माचलश) म खािा सांकोि, अांग मोडिे, (१५५२) चनश्वास, जाांभया आचि हळू पावले टाकिे या अन भावाांनी 
श्रम (जािावा). 

हा श्रम होय. (८) 
 

दाचरद्र्य, ऐश्वयािा नाश तसेि इष्ट गोष्टीिा अपहार हे ज्यात चवभाव असतात; आचि श्वासोच्छ् वास, 
खाली तोंड करिे, सांताप, स्मरि, ध्यान, कृशपिा, शरीरसांस्काराांिा अभाव, (१५५३, १५५४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अघृणतश्चानुभावािः स्युिः सा णिन्द्ता पणरकीर्ततता । 
णवतकोऽस्यािः क्षिे पूवे पाश्चात्ये वोपजायते ॥ १५५५ ॥ 

इणत णिन्द्ता (९) 
णववेकिः श्रुणतसंपणत्तगुगरुभत्क्त्तस्तपत्स्वता । 
एते णवषयभावेन करित्वेन ि त्स्थतािः ॥ १५५६ ॥ 
इष्टाणिकानाणमष्टाना ंलाभस्तु णवषयत्वतिः । 
क्रीडा [‘क्रीडाकरिभावेन’ असे अड्यार आवृत्तीत घेतले आहे. (भा. ४, पृ. ४५१) आनांदाश्रम आवृत्तीत (प.ृ ८४४) ‘क्रीडा करिभावेन’ 
असे घेतले आहे. अथाच्या दृष्टीने ‘क्रीडा’ हा शब्द वेगळा घेिे योग्य वाटते.] करिभावेन णवभावा यत्र संमतािः ॥ १५५७ 
॥ 
प्राप्तभाग्योपभोगस्य [‘प्राप्तभाग्योपभोग्यस्य’ असा पाठ अड्यार आवृत्ती (पृ. ४५१) व आनांदाश्रम आवृत्ती (पृ. ८४४) या दोन्हींत 
घेतला आहे. स धाकरटीकेत ‘प्राप्तभोग्योपभोगस्य’ असे म्हटले आहे. नाट्यशास्त्रात (बडोदा, भा. १, पृ. ३६३) ‘ताम् अचभनयेत् प्राप्तानाां 
चवषयािाम् उपभोगाद अप्राप्तातीतोपहतचवनष्टानाम् अनन शोिनाचदचभरन भावैः’ असे म्हटले आहे. नाट्यशास्त्रातल्या या म्हिण्यािा 
अन वाद असा– ‘चमळालेल्या चवषयाच्या उपभोगाने व न चमळालेले आचि गतकालातील (तसेि) चवनाशी व नष्ट झालेले अशा 
(चवषयाांच्या) बाबतीत शोक न करिे इत्यादी अन भावाांनी चतिा अचभनय करावा.’ स धाकरटीकेतला पाठ नाट्यशास्त्राला अन सरून आहे. 
त्यािा अथय ‘चमळालेल्या भोग्य वस्तूांच्या उपभोगािा (चवषाद नसिे)…’] त्वप्राप्तातीतभोगयोिः । 
जीिे नष्टे िाणवषादो न तु शोिनणमत्यणप ॥ १५५८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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मनािा स्स्थरपिा नसिे हे ज्यात अन भाव असतात ती सिता म्हटली आहे. चहच्या पूवीच्या सकवा नांतरच्या 
ििात चवतकय  उत्पन्न होतो. (१५५५) 

ही सिता होय (९) 
 

चववके, वदेज्ञानसांपन्नता, ग रुभस्क्त, तपस्स्वता हे चवषय म्हिून व साधन म्हिनू असलेले, (१५५६) 
चवषय म्हिून इस्च्छलेल्या पेिा जास्त आचि इस्च्छलेल्या गोष्टींिी प्राप्ती, साधन म्हिून क्रीडा हे ज्यात 
चवभाव मानले आहेत; (१५५७) चमळालेल्या भाग्याच्या उपभोगाबद्दल आचि न चमळालेल्या व गतकाळातील 
भोगाबद्दल तसेि जीिय व नष्ट झालेल्या (गोष्टीच्या) बद्दल चवषाद नसिे आचि शोकही नसिे (१५५८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अनुभावद्वय ंयत्र घृकत ता ंबु्रवते बुिािः । 
इणत घृणतिः (१०) 

पणश्चमप्रहरे राते्रिः [येथे भाषाांतर स धाकरटीकेला अन सरून केले आहे. (भा. ४, प.ृ ४५१) नाट्यशास्त्रात ‘स्वास्र्थयजघन्यराचत्र-
चनद्राच्छेद...’ असे म्हटले आहे. (बडोदा, भा. १, पृ. ३६२) यावरून ‘स्वास्र्थय’ व ‘रात्रीच्या शवेटच्या भागात झोपमोड’ हे दोन्ही वेग-
वेगळे चवभाव साांचगतले असल्यािे कळते.] स्वास्थ्य ंणनद्राक्षयस्तथा ॥ १५५९ ॥ 
ध्यानं ि मुहुरभ्यासिः सदृशिः श्रुणतदशगने । 
एते यत्र णवभावािः स्युरनुभावास्तु कत्म्पत् ॥ १५६० ॥ 
उद्वाणहतं ि [आनांदाश्रम आवृत्तीत (पृ. ८४४) ‘उिाचहतां ि शीषं स्यात्सदृशस्यावलोकनम्’ असा पाठ तळटीपेत चदला आहे. त्यािे 
भाषाांतर ‘मस्तक उिाचहत असावे, सदृश (म्हिजे) समान गोष्ट पाहिे असा होईल. नाट्यशास्त्रात (भा. १, पृ. ३६२) ‘समानदशयन ...’ हा 
शब्द आलेला आहे.] शीषगस्यासदृशस्यावलोकन् । 
भ्रूनणतश्च स्मृणतिः सा स्यात्सुखदुिःखप्रदाणयना् ॥ १५६१ ॥ 
णिरणवस्मृतवस्तूना ंस्मरिं स्मृणतरुच्यते । 

इणत स्मृणतिः (११) 
गुरु्यणतक्रमोऽवज्ञाकृते त्यागेऽनुताणपता ॥ १५६२ ॥ 
[व्रीडा म्हिजे लाज वाटिे हा भाव अयोग्य कृत्य केल्याम ळे उत्पन्न होतो. म्हिून नाट्यशास्त्रात ती ‘अकाययकरिास्त्मका’ असे आरांभीि 
साांचगतले आहे. ‘प्रचतज्ञा केलेली गोष्ट प री करिे’ यात व्रीडा भाव उत्पन्न होण्यािे कारिि नाही. नाट्यसास्त्रात ‘... प्रचतज्ञाताचनवयहि...’ 
असा शब्द आहे व तोि बरोबर आहे. [(बडोदा) भा. १, प.ृ ३६३] सांगीतरत्नाकरातील ‘प्रचतज्ञाताथयचनवाहः’ हा पाठ चनचिति बरोबर 
नाही. ‘प्रचतज्ञाताथाचनवाहः’ असा पाठ घेतल्याने ‘प्रचतज्ञा केलेली गोष्ट प री न करिे’ हा योग्य अथय चमळेल.] प्रणतज्ञाताथगणनवाहो 
णवभावैरेणभरुद्गता । 
मुखावनमनं गूढविनं ि णवणिन्द्तन् ॥ १५६३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
हे दोन अन भाव ज्यात असतात चतला चविान धृचत (म्हिजे मनािा धीरपिा सकवा स्स्थरपिा) 

म्हितात. (१५५९–) 
ही धृचत होय. (१०) 

 
रात्रीच्या शवेटच्या प्रहरात स्वस्थता (प्राप्त करून देिारा) चनद्रानाश तसेि (१५५९) ध्यान, 

श्र चतज्ञानात योग्य असा वारांवार अभ्यास हे ज्यात चवभाव असतात व कां चपत आचि उिाचहत मस्तक, असदृश 
गोष्ट पाहिे, भ वया वाकविे हे ज्यात अन भाव असतात ती स्मचृत होय. दीघयकाळ, चवसरलेल्या 
स खद ःखदायक गोष्टींिी आठवि स्मृचत म्हटली जाते. (१५६०, १५६१, १५६२–) 

ही स्मृचत होय. (११) 
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ग रूच्या आजे्ञिे उल्लांघन, अवजे्ञने केलेल्या त्यागाबद्दल पिात्ताप, (१५६२) प्रचतज्ञा केलेली गोष्ट प री 
न करिे या चवभावाांनी उत्पन्न झालेली, तोंड खाली केलेले, गूढ बोलिे, सितन (१५६३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वस्त्राङ गुलीयकस्पशो नखाना ंकतगनं मुहुिः । 
भुणव लेखनणमत्यादै्यवीडाभावोऽनुभा्यते ॥ १५६४ ॥ 
व्रीडानुतापशुणिणभदृग ष्टा [नाट्यशास्त्रात या भावासांबांधी चदलेल्या आयेत व्रीचडतािे स्वरूप प ढीलप्रमािे साांचगतले आहे– 

“चकचञ्चदकायं क वयने्नवां यो दृश्यते श चिचभरन्यैः । 
पिात्तापेन य तो व्रीचडत इचत वेचदतव्योऽसौ ॥ [(बडोदा) भा. १, प.ृ ३६४] 
यािा अथय असा–‘जो याप्रमािे सकचित अयोग्य कायय करिारा (मािूस) द सऱ्या पचवत्र मािसाांकडून पाचहला जातो तो 

पिात्तापाने य क्त असलेला व्रीचडत म्हिनू जािावा.’ सांगीतरत्नाकराच्या १५६५ व्या श्लोकातही ही पचहली ओळ अथयदृष्ट्ट्या योग्य वाटत 
नाही.] काये कृते सणत । 

इणत व्रीडा (१२) 
देवजोपद्रवादे्दहपीडेष्टणवरहाणदक् ॥ १५६५ ॥ 
ममगप्रहारोऽप्यस्थाने घोरिोराणदजं भय् । 
तत्प्रतीकारशून्द्यस्य वैरानुस्मरिादयिः ॥ १५६६ ॥ 
णवभावािः सत्न्द्त यत्राथ पतनं देहघूिगन् । 
हृदयस्यानवस्थानणमत्न्द्द्रयािामिेष्टता ॥ १५६७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(अांगावरील) वस्त्र व अांगठी याांना स्पशय करिे, वारांवार नखे क रतडिे, जचमनीवर (पायाच्या 

बोटाांनी) रेघोट्या काढिे इत्यादी अन भाव असिारा व्रीडा हा भाव होय. (१५६४) ती व्रीडा पिात्तापाने 
पचवत्र झालेल्याांनी केलेल्या कायात चदसून येते. 

ही व्रीडा होय. (१२) 
 

दैवी उपद्रवाम ळे शरीरपीडा, इष्ट व्यक्तीिा चवरह इत्यादी, (१५६५) ममावर प्रहार, अयोग्य 
चठकािी घोर असे िोर इत्यादींपासून उत्पन्न होिारे भय, त्यािा प्रचतकार करण्यािे सामर्थयय नसलेल्याच्या 
बाबतीत वैरािे स्मरि इत्यादी (१५६५) चवभाव ज्यात असतात; व (खाली) पडिे, शरीरािे गरगर चर्फरिे, 
हृदयािी अस्स्थरता, इस्न्द्रयाांिी चनिेष्टता (म्हिजे हालिाल थाांबिे) (१५६७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

इत्यादयोऽनुभावास्तं मोहमाहुमगनीणषििः । 
पश्यतो भीणतहेतंु तत्प्रतीकारमपश्यतिः ॥ १५६८ ॥ 
कायाणनश्चणयनी णित्तवृणत्तमोहोऽणभिीयते । 

इणत मोहिः (१३) 
अणततृत्प्तिः स्वभावश्च गवग्याणिश्रमादयिः ॥ १५६९ ॥ 
णवभावा अनुभावास्तु णनद्रातन्द्द्रासनाशनात् । 
ऋते सवगणक्रयादे्वषो यत्रालस्य ंतदुच्यते ॥ १५७० ॥ 

इत्यालस्य् (१४) 
अमषगप्राणतकूल्येष्ट्यारागदे्वषाश्च मत्सरिः । 
इणत यत्र णवभावािः स्युरनुभावास्तु भत्सगन् ॥ १५७१ ॥ 
वाक्पारुष्ट्य ंप्रहारश्च ताडनं विबन्द्िने । 
तच्चापलमनालोच्याकायगकाणरत्वणमष्ट्यते ॥ १५७२ ॥ 
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इणत िापल् (१५) 
देवभतृगगुरुस्वाणमप्रसादिः णप्रयसंगमिः । 
मनोरथात्प्तरप्राप्यमनोरथिनागमिः ॥ १५७३ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इत्यादी अन भाव ज्यात असतात तो ब चद्धवान लोक मोह म्हितात. भयािे कारि पाहात असता त्यािा 
प्रचतकार चदसून येत नसल्याने (१५६८) काय करायिे यािा चनिय जीत होत नाही ती मनािी वृचत्त मोह 
म्हटली जाते. (१५६९–) 

हा मोह होय. (१३) 
 

अत्यांत तृस्प्त, स्वभाव, गभय, व्याचध व श्रम इत्यादी (१५६९) चवभाव ज्यात असतात; व चनद्रा, झोपाळू 
स्स्थती, बसिे, खािे याांखेरीज सवय कामाांबद्दल िेष ज्यात अन भाव असतात ते आलस्य म्हटले आहे. 
(१५७०) 

हे आलस्य होय. (१४) 
 

असहनशीलता, प्रचतकूलता, ईष्ट्या, राग (म्हिजे पे्रम), िेष व मत्सर हे ज्यात चवभाव असतात; 
आचि धमकाविे, कठोर बोलिे, (शस्त्राने) प्रहार करिे (काठी इत्यादीने) मारिे, वध व कारावास हे ज्यात 
अन भाव असतात ते िापल होय. चविार न करता अयोग्य काम करिे यास (िापल) म्हिून मानले आहे. 
(१५७१, १५७२) 

हे िापल होय. (१५) 
 

देव, पचत, ग रू व मालक याांिा प्रसाद, चप्रय व्यक्तीिा सांगम, इच्छाप्रास्प्त, अप्राप्य मनोरथ (प्राप्त 
होिे) व सांपचत्त चमळिे, (१५७३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

समुत्पणत्तश्च पुत्रादेर्तवभावो यत्र जायते । 
नेत्रवक्त्रप्रसादश्च णप्रयोत्क्त्तिः पुलकोद्गमिः ॥ १५७४ ॥ 
अश्रुस्वेदादयश्चानुभावा हषं तमाणदशेत् । 

इणत हषगिः (१६) 
णवद्यािनबलैर्श्वयाणिकैमगध्येसभं नृणभिः ॥ १५७५ ॥ 
अणिके्षपादमषगिः स्यात्प्रतीकारस्पृहात्मकिः । 
नृिामुत्साणहनामेव स स्यात्तस्यानुभावकिः ॥ १५७६ ॥ 
स्वेदोऽिोमुखता मूिगकम्पो णनलगक्षणित्तता । 
उपायान्द्वेषिं णित्तोत्साहस्तस्यानुभावकािः ॥ १५७७ ॥ 

इत्यमषगिः (१७) 
सत्युपायेऽणप कायगस्याणसणद्धदुदैवकाणरता । 
नृपापरािश्चौयाणदग्रहिं ि णवभावकािः ॥ १५७८ ॥ 
सहायोन्द्वेषिोपायणिन्द्तने णवमनस्कता । 
उत्तमे मध्यमे िानुभावाश्चोत्साहसंश्रयािः ॥ १५७९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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प त्र इत्यादी उत्पन्न होिे हे चवभाव ज्यात चनमाि होतात; व डोळे आचि तोंड याांिी प्रसन्नता, चप्रय 
बोलिे, रोमाांि उत्पन्न होिे (१५७४) (आनांदाने) अश्रू व घाम इत्यादी (उत्पन्न होिे) हे अन भाव ज्यात 
असतात त्याला हषय म्हिनू चनर्तदष्ट कराव.े 

हा हषय होय. (१६) 
चवद्या, सांपचत्त, बल व ऐश्वयय याांनी वरिढ असिाऱ्या मािसाांकडून सभेमध्ये झालेल्या अचधिेपाम ळे 

(म्हिजे अपमानाम ळे) प्रचतकार करण्यािी इच्छा असिे या स्वरूपािा अमषय (उत्पन्न) होतो. तो उत्साही 
प रुषाांमध्येि असतो. त्याच्या अन भावाांत (१५७५, १५७६) स्वदे, खाली तोंड करिे, मस्तकािा कां प, मन 
लिशनू्य असिे, उपाय शोधिे, मनािा उत्साह हे अन भाव होत. (१५७७) 

हा अमषय होय. (१७) 
 

उपाय केला असताही कायय चसद्ध न होिे, द दैव उत्पन्न होिे, राजािा अपराध व िोरी इत्यादी 
पकडिे हे त्यात चवभाव असतात; (१५७८) साहाय्य करिारा शोधिे, उपायािा चविार करिे व 
चवमनस्कपिा, हे उत्साहावर आधारलेले अन भाव ज्यात उत्तम आचि मध्यम प रुषाच्या बाबतीत असतात, 
(१५७९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अिमे िावनं ध्यानं मुखशोषणवलोकने । 
णनद्रा णनिःर्श्वाणसतं सृक्कलेहनं िानुभावकािः ॥ १५८० ॥ 
सत्न्द्त यत्र णवषादोऽसौ भावो भावणवदा ंमतिः । 

इणत णवषादिः (१८) 
देवैनागैस्तथा यकै्षिः णपशािैब्रगह्मराक्षसैिः ॥ १५८१ ॥ 
भूतादै्यश्च ग्रहैरुगै्ररावशेस्तत्स्मृणतस्तथा । 
अशुिेणश्चरसंस्थानं शून्द्यागारस्य सेवन् ॥ १५८२ ॥ 
िातुवैषम्यणमत्यादै्यर्तवभावैरनुभावकैिः [ ‘धात वैषम्यम्’ यािे स्पष्टीकरि स धाकरटीकेत ‘इस्न्द्रयाांिे वैषम्य’ असे चदले आहे. 
(अड्यार आ. भा. ४, प.ृ ४५६) त्यान सार भाषाांतर चदले आहे. नाट्यशास्त्रात अपस्माराच्या चवभावाांत ‘व्याचध’ हा साांचगतला आहे. 
(बडोदा, भा. १, पृ. ३६८) कर्फ, चपत्त व वात हे तीन धातू आय वेदात साांचगतले आहेत. त्याांिे सम प्रमाि असते तेव्हा मन ष्ट्य चनरोगी 
असतो. त्याांिे प्रमाि चवषम म्हिजे कमीजास्त स्वरूपािे झाले की रोग उत्पन्न होतात. नाट्यशास्त्रातील ‘व्याचध’ या चवभावाच्या दृष्टीने 
कां सात द सरे स्पष्टीकरिय क्त भाषाांतर चदले आहे.] । 
स्पन्द्दनं कम्पणनिःर्श्वासौ िावनं पतनं भुणव ॥ १५८३ ॥ 
णजह्वाया लेहनं स्वेदिः स्तम्भो वक्तं्र ि लेणनल् । 
णनिःसंज्ञतेत्याणदणभश्चापस्मारमुपलक्षयेत् ॥ १५८४ ॥ 

इत्यपस्मारिः (१९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
व धाविे, ध्यान, तोंडाला कोरड पडिे, पाहिे, चनद्रा, चनःश्वास आचि तोंडािा कोपरा िाटिे हे अन भाव 
(१५८०) ज्यात अधम प रुषाच्या बाबतीत असतात तो भाव जािकाराांनी चवषादभाव मानला आहे. 

हा चवषाद होय. (१८) 
 

देव, नाग, तसेि यि, चपशाि, ब्रह्मरािस, (१५८१) भतू इत्यादी उग्र ग्रहाांनी झपाटिे, तसेि 
त्यािी आठवि, अपचवत्र गोष्ट दीघयकाळ राहिे, शनू्य (म्हिजे चनजयन) घरात जािे, (१५८२) धातूांिी 
(म्हिजे इांचद्रयाांिी) चवषमता (सकवा धातूांिी म्हिजे कर्फ, चपत्त व वात या तीन धातूांिी चवषमता, जी व्याचध 
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उत्पन्न करते), इत्यादी चवभावाांनी व स्पांदन, कां प, चनःश्वास, धाविे, जचमनीवर पडिे, (१५८३) जीभ 
िाटिे, स्वदे, स्तांभ, रे्फस आलेले तोंड, बेश द्धी इत्यादी अन भावाांनी अपस्मार चनदर्तशत करावा. (१५८४) 

हा अपस्मार होय. (१९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कायगणववेको जडता पश्यतिः श्रृण्वतोऽणप वा । 
तणद्वभावािः णप्रयाणनष्टदशगनश्रविे रुजा ॥ १५८५ ॥ 
अनुभावास्तु िैवास्यािः प्रणतवादावभाषिे । 
इष्टाणनष्टापणरज्ञानं िाणनमेषेक्षिादयिः ॥ १५८६ ॥ 
सा पूवं परतो वा स्यान्द्मोहाणदणत णवदा ंमत् । 

इणत जडता (२०) 
यत्र णवप्रणतपणत्तिः स्यात्संशयोऽणप णवमशगन् ॥ १५८७ ॥ 
पक्षयोरुभयोरुक्त्त ेमाने सािकबािके । 
णवभावािः स्युणरमे िानुभावािः शीषगस्य कम्पन् ॥ १५८८ ॥ 
भ्रूके्षपश्चतुरो हस्तस्तं णवतकं प्रिक्षते । 
यो णवतकात्न्द्वतस्थायी सोऽवणहत्थेन युज्यते ॥ १५८९ ॥ 

इणत णवतकग िः (२१) 
णनद्राणवभावजं सुप्तं सुप्तावस्थात्मकं मत् । 
तस्यानुभावा णनभृतं गातं्र नेत्रणनमीणलत् ॥ १५९० ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
पाहात सकवा ऐकत असताही कायािा चववके नसिे म्हिजे जडता होय. चतिे चवभाव, चप्रय आचि 

अचप्रय पाहिे व ऐकिे आचि रोग (हे होत). (१५८५) 
 

चतिे अन भाव उलट बोलिे, अवभाषि (अनादराने बोलिे?), इष्ट व अचनष्ट याांिे ज्ञान नसिे, 
डोळयािी पापिी न चमटता पाहिे इत्यादी (होत). (१५८६) 
 

ती मोहाच्या पूवी सकवा नांतर असते असे जािकाराांिे मत आहे. (१५८७–) 
ही जडता होय. (२०) 

 
ज्यात चवप्रचत्तपचत्त (म्हिजे परस्परचवरोधी स्वरूप) असिे, तसेि सांशय, चवमशयन (म्हिजे चविार), 

(१५८७) दोन्ही बाजूांिी भाषिे, साधक व बाधक प्रमािे हे चवभाव असतात व डोके हलविे, (१५८८) भ वया 
वाकड्या करिे आचि ित र हस्त हे अन भाव असतात त्याला चवतकय  म्हितात. जो चवतकाने य क्त असा 
स्थायी भाव असतो तो अवचहत्थ (या सांिारी भावाबरोबर) योजला जातो. (१५८९) 

हा चवतकय  होय. (२१) 
 

चनद्रा या चवभावापासून उत्पन्न झालेले (गाढ) झोप या स्वरूपािे स प्त मानले आहे. त्यािे अन भाव 
चनिेष्ट शरीर, डोळे चमटलेले असिे, (१५९०) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वप्नप्रलापनं र्श्वासोच्छध वासौ बाह्याक्षलीनता । 
इणत सुप्त् (२२) 
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संजातणमष्टणवरहादुद्दीप्तं णप्रयसंस्मृतेिः ॥ १५९१ ॥ 
णनद्रया तन्द्द्रया गात्रगौरवेि ि णिन्द्तया । 
अनुभाणवतमाख्यातमौत्सुक्य ंभावकोणवदैिः ॥ १५९२ ॥ 

इत्यौत्सुक्य् (२३) 
अनुभावणपिानाथोऽवणहत्थं भाव उच्यते । 
तणद्वभा्य ंभयव्रीडािाष्टध यगकौणटल्यगौरवैिः ॥ १५९३ ॥ 
गवादगिनेनणप तस्यतेै त्वनुभावकािः । 
णप्रयाणदगोिरकथाभङ गो िैयं ि कृणत्रम् ॥ १५९४ ॥ 
अन्द्यथाकथनं तद्वदन्द्यथावेक्षिादयिः [‘...अन्यथा वेििादयः’ असा पाठ अड्यार आ. (भा. ४, पृ. ४५८) व आनांदाश्रम आ. 
(पृ. ८४७) याांत चदला आहे. तो ‘अन्यथावेििादयः’ असाि पाचहजे. ‘अन्यथा अवेिि’ म्हिजे ‘द सरीकडे पाहिे.’ नाट्यशास्त्रात ‘... 
अन्यथाकथनावलोचकत ...’ असे चदले आहे. म्हिजे अन्यथाकथन (वगेळेि बोलिे) व अन्यथा अवलोचकत (द सरीकडेि पाहिे) असे 
अन भाव चदले आहेत. [ना. शा. (बडोदा) भा. १, प.ृ ३७०] स धाकरटीकेतही ‘अन्यथापे्रििाचदकम्’ असे साांचगतले आहे. [अड्यार आ. 
भा. ४, प.ृ ४५८] । 

इत्यवणहत्थ् (२४) 
अपूवगप्रणतभानं स्यान्द्मणतस्ता ंतु णवभाययेत् ॥ १५९५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
स्वप्नात बडबडिे, श्वासोच्छ् वास आचि बाह्य इस्न्द्रये लीन (म्हिजे शाांत) असिे हे होत. 

हे स प्त होय. (२२) 
 

चप्रय व्यक्तीच्या चवरहाम ळे उत्पन्न झालेले व त्या चप्रय व्यक्तीच्या आठविीने उद्दीप्त झालेले 
(म्हिजे चप्रयचवरह व चप्रयस्मरि हे चवभाव असलेले); (१५९१) व चनद्रा, तन्द्रा (म्हिजे झोपाळूपिा), शरीर 
जड होिे, आचि सिता हे अन भाव असलेले ते भावजािकाराांनी औत्स क्य (म्हिजे ह रहूर म्हिून) म्हटले 
आहे. (१५९२) 

हे औत्स क्य होय. (२३) 
 

अन भाव झाकून टाकिे हा चवषय असिारा भाव अवचहत्थ म्हटला आहे. त्यािे चवभाव, भय, व्रीडा, 
धाष्ट् यय, क चटलपिा, गौरव (१५९३) (तसेि) गवाने न मानिे हे होत; त्यािे अन भाव, चप्रय व्यस्क्त 
इत्यादींच्या चवषयींच्या कथेिा भांग, कृचत्रम धैयय, (१५९४) वगेळेि बोलिे तसेि द सरीकडेि पाहिे इत्यादी 
होत (१५९५–) 

हे अवचहत्थ होय. (२४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अन्द्वय्यणतरेकोत्थैिः [अस्ग्न व धूर याांच्या बाबतीत ध रािे ज्ञान अग्नीच्या ज्ञानास कारिीभतू होते. जेथे धूर असतो तेथे अस्ग्न 
असतोि. ही अन्वयव्यास्प्त होय. जेथे अस्ग्न नसतो तेथे धूर नसतोि ही व्यचतरेकव्यास्प्त होय. अशा रीतीने अन्वयव्यचतरेकाने चनमाि 
होिारे ज्ञान चनचित स्वरूपािे असते. भारतीय तकय शास्त्रातील अन्वयव्यास्प्त व व्यचतरेकव्यास्प्त हे पाचरभाचषक शब्द आहेत.] प्रत्ययिैः 
शास्त्रणिन्द्तनैिः । 
ऊहापोहैश्च णवणविैरथ तामनुभावयेत् ॥ १५९६ ॥ 
संदंशितुरादै्यश्च करैरुत्के्षपिैभु्रगवोिः । 
नानाशास्त्राथगणवषयिैः णशष्ट्यािामुपदेशनैिः ॥ १५९७ ॥ 
तकार्यौ प्रत्ययावूहापोहौ [ऊह म्हिजे तकय  व अपोह म्हिजे चवपरीत तकय  होय. पवयतावर धूर चदसतो. जेथे धूर असतो तेथे 
अस्ग्न असतोि, या ज्ञानाम ळे पवयतावरील अग्नीिे ज्ञान आपिास अन मानाने कळते. हाि तकय  होय. पवयतावर अस्ग्न नाही असे मानल्यास 
धूरही नाही असे मानावे लागते. कारि जेथे अस्ग्न नसतो तेथे धूर नसतोि. याम ळे या चवरोधी तकाने पवयतावर धूर नसिे असे ज्ञान 
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अन मानाने प्राप्त होते. पि पवयतावर धूर प्रत्यि चदसत असल्याने त्यािे अस्स्तत्व नाकारता येत नाही. त्याम ळे धूर असतो तेथे अस्ग्न 
असतोि या ज्ञानाने चसद्ध होिारे अग्नीिे अस्स्तत्व मानावेि लागते. ऊह व अपोह म्हिजे स सांगत तकय  व त्याउलट केलेला तकय  असे 
तकािे दोन प्रकार होत. ऊहापोहाम ळे अन मानाने चमळिारे ज्ञान चनःसांचदग्धपिे चसद्ध होते. धमयशास्त्रात सदािरि साांचगतलेले असते 
तसेि कोिते आिरि करू नये हेही साांचगतलेले असते. सत्य बोलावे हे चवधान चवचध स्वरूपािे होय; असत्य बोलू नये हे चनषेध 
स्वरूपािे होय. सत्य बोलण्याने प ण्य चमळते व स्वगासारखे इष्ट र्फळ प्राप्त होते. खोटे बोलण्याने पाप लागते व त्या पापाम ळे 
नरकासारखे अनथयकारक र्फळ प्राप्त होते. चवचधचनषेध स्वरूपािे हे असले ज्ञान चनचितपिे कळल्याने धमािे पूिय ज्ञान होते. म्हिून 
शास्त्रािे चनःसांचदग्ध ज्ञान होण्यासाठी ऊह व अपोह आवश्यक ठरतात.] णवणिणनषेियोिः । 

इणत मणतिः (२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अपूवय ज्ञान मचत होय. ती अन्वयव्यचतरेकाने चनमाि झालेल्या प्रत्ययाांनी (म्हिजे चनचित ज्ञानाांनी), 
शास्त्रचविाराांनी व चवचवध ऊहापोहाांनी चवभाचवत करावी. (म्हिजे हे चतिे चवभाव होत.) ती सांदांश, ित र 
इत्यादी हस्ताांनी, भ वया वर उिलण्याांनी आचि चशष्ट्याांना नाना प्रकारच्या शास्त्राथयचवषयक केलेल्या 
उपदेशाांनी अन भाचवत करावी. (म्हिजे हे चतिे अन भाव होत.) (१५९५, १५९६, १५९७) चवचध व चनषेध याांिी 
तकय  नावािी ज्ञाने ऊह व अपोह होत. (१५९८–) 

ही मचत होय. (२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

स्वप्नान्द्तणनद्राछेदाभ्यामाहारपणरिामतिः ॥ १५९८ ॥ 
शब्दस्पशाणदणभिः स्वप्नैिः स्मृतैवा जाग्रणत त्स्थतैिः । 
णवभा्यतेऽथ जृम्भाणक्षमदगनैिः शयनोद्गमैिः ॥ १५९९ ॥ 
अङ गुणलत्रोटनैरर्ङ्वलनैयोऽनुभा्यते । 
भुजणवके्षपिैिः र्श्वासैर्तवबोिप्रणतबोिनम ॥ १६०० ॥ 
सम्यग्बोिोऽथवा लोकात्तणद्वभावानुभाविीिः । 

इणत बोििः (णवबोििः) (२६) 
एकैकशो द्वन्द्द्वशो वा त्रयािा ंवा प्रकोपतिः ॥ १६०१ ॥ 
वातणपत्तकलाना ंस्यु्याियो ये ज्वरादयिः । 
इह तत्प्रभवो भावो ्याणिणरत्यणभिीयते ॥ १६०२ ॥ 
स्तम्भार्ङ्िंसणवणक्षप्तगात्रसंकुणिताननैिः । 
उत्क्रोशकम्पस्तणनतैश्चाणभनेयो ज्वरिः पुनिः ॥ १६०३ ॥ 
कामजोऽप्यत्स्त स दे्विा शीतदाहप्रवतगनात् । 
हनुिालेन सवार्ङ्कम्पेन मुखशोषतिः ॥ १६०४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आहाराच्या पचरिामाने, स्वप्नािा शवेट व झोपमोड याांनी, (१५९८) शब्दस्पशय इत्यादींनी, स्वप्नाांनी 

सकवा जागेपिी असलेल्या स्मरिाांनी (चवबोध) चवभाचवत केला जातो; (म्हिजे हे त्यािे चवभाव होत.) व तो 
जाांभई, डोळे िोळिे, चबछान्यावरून उठिे, (१५९९) बोटे मोडिे, शरीर वळविे याांनी अन भाचवत केला 
जातो. (म्हिजे हे त्यािे अन भाव होत.) हात पसरून हलचवण्याांनी (म्हिजे आळोखेचपळोखे देण्याांनी) व 
श्वासाांनी चवबोधािे ज्ञान होते. (१६००) सकवा लोकाांमधून त्यािे योग्य ज्ञान घेतल्याने त्यािे चवभाव व 
अन भाव याांिे ज्ञान होते. 

हा बोध (चवबोध) होय. (२६) 
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वात, चपत्त व कर्फ याांपकैी एकेकट्यािा, दोघादोघाांिा सकवा चतन्हींिा प्रकोप झाल्याने (म्हिजे 
प्रमाि अचधक झाल्याने) जे ज्वर इत्यादी रोग उत्पन्न होतात त्याांपासून चनमाि होिारा भाव येथे व्याचध 
म्हिून म्हटला जातो. (१६०१, १६०२) 
 

स्तांभ, अांग गळून जािे, अवयव इकडेचतकडे हलविे, तोंड सांक चित करिे, उत्क्रोश (म्हिजे 
मोठ्याने ओरडिे), कां प व चवव्हळिे याांनी त्यािा अचभनय करावा. ज्वर प न्हा (१६०३) कामापासून (म्हिजे 
मदनापासून) उत्पन्न होिाराही असतो. तो ज्वर थांडी व दाह याांनी प्रवृत्त होण्याम ळे (शीतज्वर अथात 
थांडीताप व उष्ट्िज्वर असा) दोन प्रकारिा असतो. 
 

(ह डह डी भरल्याने) हन वटी हलविे, सवय शरीरािा कां प, तोंडाला कोरड पडिे, (१६०४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

पणरदेवनरोमाञ्चमुखसकंोिनाणदणभिः । 
शीतज्वरोऽणभनेयोऽथ दाहकोऽम्बुणपपासया ॥ १६०५ ॥ 
करार्ङ्गात्रणवके्षपाद् भूणमशय्याणभलाषतिः । 
शीतानुलेपनाकाङ क्षाणवकृष्टपणरदेवनैिः ॥ १६०६ ॥ 

इणत ्याणििः (२७) 
उत्तमाना ंणवप्रलम्भे भवेत्त्प्रयणवयोगतिः । 
नीिाना ंणवभवभं्रशात्सवेषा ंसंणनपाततिः ॥ १६०७ ॥ 
अणभघातात्तथोन्द्मादस्तमेणभरनुभावयेत् । 
णवना णनणमत्त ंहणसतं रुणदतं पणठतं तथा ॥ १६०८ ॥ 
नृत्त ंगीतं ि शयनोपवेशोत्थानिावन् । 
असंबद्धप्रलपनं िोद् वृणत्तिूगणलभस्मनोिः ॥ १६०९ ॥ 
कपालिीरणनमाल्याद्यलंकरिणमत्यणप । 
उन्द्मादिः पृथगुक्त्तोऽय ं्याणिष्ट्वन्द्तभगवन्नणप ॥ १६१० ॥ 
अय ंणह णवप्रलम्भादौ वैणित्र्य ंकुरुतेतमा् । 
अपस्मारोऽप्येवमेव बीभत्से ि भयानके ॥ १६११ ॥ 

इत्युन्द्मादिः (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
रडिे, रोमाांि, तोंड सांक चित करिे इत्यादींनी शीतज्वरािा अचभनय करावा. व दाहक ज्वरािा (अचभनय), 
पाण्यािी तहान, (१६०५) हात, अांग व अवयव याांिा चविेप (म्हिजे ते हलचविे), जचमनीवर झोपण्यािी 
इच्छा, थांड पदाथांिा लेप लावनू घेण्यािी इच्छा, जोरजोरात ओरडिे याांनी करावा. (१६०६) 

ही व्याधी होय. (२७) 
 

चप्रय व्यक्तीच्या चवयोगाम ळे उत्तम प रुषाांच्या बाबतीत उन्माद उत्पन्न होतो व नीि प रुषाांच्या 
बाबतीत वैभवािा नाश झाल्याने (उत्पन्न होतो). (वात, चपत्त, व कर्फ) याांच्या सांचनपाताने (म्हिजे 
प्रकोपाने), तसेि आघाताम ळे तो सवांच्या बाबतीत (उत्पन्न होतो). तो या (प ढे साांचगतलेल्या), अकारि 
हसिे, रडिे, पठि करिे, (१६०८) तसेि नाििे, गािे, चबछान्यावर बसिे व (त्यावरून) उठिे, धाविे, 
असांबद्ध बडबडिे, धूळ व भस्म (अांगाला) र्फासिे, (१६०९) घटकपाल (म्हिजे खापर), र्फाटके वस्त्र, 
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चनमाल्य इत्यादी अलांकार म्हिून योजिे या अन भावाांनी अचभनीत करावा. जरी व्याधीमध्ये त्यािा अांतभाव 
होत असला तरी हा (वर साांचगतल्या प्रकारिा) उन्माद वगेळा साांचगतला आहे. (१६१०) 
 

हा चवप्रलांभ इत्यादीत अत्यांत वैचित्र्य चनमाि करतो. तसेि बीभत्स व भयानक या रसाांत 
अपस्मारही यािप्रमािे (अत्यांत वैचित्र्य चनमाि करतो). (१६११) 

हा उन्माद होय. (२८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कुलरूपबलैर्श्वयगणवद्याद्रणवियौवनैिः । 
नीिाना ंजायते गवगिः प्रािान्द्येन मुहुमुगहुिः ॥ १६१२ ॥ 
णवदु्यद्वदुत्तमाना ंतु बाहुल्याववषे योणषता् । 
उद्ग्रीवावके्षिावज्ञासूयानुत्तरदानतिः ॥ १६१३ ॥ 
अभाषिादमषाच्च पारुष्ट्याणद्वभ्रमादणप । 
अर्ङ्नेत्रणवकाराच्चाणिके्षपाणतक्रमाद्गुरोिः ॥ १६१४ ॥ 
तस्याणभनयनं कायगणमत्याह करिाग्रिीिः । 
वागर्ङ्साणववकाहायगणक्रया्य्यासनं भवेत् ॥ १६१५ ॥ 
णवभ्रमो योणषता ंहषानुरागमदगवगजिः । 

इणत गवगिः (२९) 
अिीरािा ंजातमाते्र शोकेऽनन्द्तरमुद्भवेत् ॥ १६१६ ॥ 
आवेगिः प्रबलोऽय ंतु िीरैिैयाणन्नरूप्यते । 
असौ प्रणतणवभावं ि पृथत्क्ित्रानुभावभाक् ॥ १६१७ ॥ 
अतो णवभावरूपािा ंहेतूना ंभेदतोऽष्टिा । 
उत्पातवातवषात्ग्नकुञ्जरभ्रमिाणन ि ॥ १६१८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
क ळ, रूप, बळ, ऐश्वयय, चवद्या, सांपचत्त व तारुण्य याांम ळे म ख्यतः नीि मािसाांच्या बाबतीत गवय 

वारांवार उत्पन्न होतो. (१६१२) उत्तम प रुषाांच्या बाबतीत तो चवजेप्रमािे (म्हिजे िचिक) असतो. हा 
चियाांच्या बाबतीत प ष्ट्कळपिे असतो. वर मान करून पाहिे, अवज्ञा, असूया, उत्तर न देिे, (१६१३) न 
बोलिे, असहनशीलता, कठोरपिा, चवभ्रम, अांग व नेत्र याांिी चवकृचत, ग रूिा अचधिेप सकवा (त्याच्या 
आजे्ञिे) उल्लांघन (१६१४) याांनी त्यािा अचभनय करावा असे करिाग्रिी (शाङ गयदेव) साांगतो. 

 
हषय, अन राग, मद व गवय याांपासून उत्पन्न होिारा चवभ्रम चियाांच्या बाबतींत (चदसून येतो) तो 

वाचिक, आांचगक, साचत्त्वक व आहायय या अचभनयाांतील चक्रयाांिी उलटापालट होिे या स्वरूपािा असतो. 
(१६१५, १६१६–) 

हा गवय होय. (२९) 
 

धीर नसलेल्या लोकाांच्या बाबतीत शोक उत्पन्न होताि प्रबल आवगे चनमाि होतो. पि तो धीर 
असलेली मािसे धैयाने अचभनीत करतात. तो प्रत्येक चवभावात वेगवगेळया अशा चवचवध अन भावाांनी य क्त 
असतो. (१६१६, १६१७) म्हिून तो चवभावरूपी कारिाांच्या चभन्नतेम ळे आठ प्रकारिा असतो. उत्पात, वात, 
वषा (म्हिजे पाऊस), आग, हत्तीिे भ्रमि, (१६१८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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णप्रयाणप्रयश्रुणतवैणर्यसनं िेणत हेतविः । 
णवदु्यदुल्काणनपाताभ्या ंणनघाताद् भूणमकम्पनात् ॥ १६१९ ॥ 
सूयगिन्द्द्रोपरागाभ्यामावेगिः केतुदशगनात । 
उत्पातजोऽस्यानुभावो वैवण्यं िस्तगात्रता ॥ १६२० ॥ 
णवषादणवस्मयगतानुभावाशे्चह संमतािः । 
वातजे त्वत्र वसे्त्रि णपिानं नेत्रमदगन् ॥ १६२१ ॥ 
त्वणरतागमनं िानुभावािः स्युवगषगजे पुनिः । 
सवांर्ङ्पीडनं गेहाद्याश्रयिः शीघ्रिावन् ॥ १६२२ ॥ 
अत्ग्नजे िूणतरर्ङ्ाना ंिूमाकुणलतनेत्रता । 
िायाणतक्रान्द्तया िापक्रान्द्तया िरिं भवेत् ॥ १६२३ ॥ 
कुञ्जरािा ंणनरवणिभ्रमिाद्यस्तु जायते । 
सरिापसृती तत्र त्वणरते भयवेपथुिः ॥ १६२४ ॥ 
णवस्मयो वीक्षिं पश्चात्त्प्रयश्रविजे पुनिः । 
वस्त्राभरिदानं िाभ्युत्थानं पणररम्भि् ॥ १६२५ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
चप्रय व अचप्रय गोष्ट ऐकिे आचि शत्रूपासूनिे सांकट ही ती (आठ) कारिे होत. बीज व उल्का 

पडिे, वादळ, धरिीकां प, (१६१९) सूयय व िांद्र याांिी ग्रहिे, धूमकेतू पाहिे याांम ळे चनमाि होिारा आवगे 
उत्पातापासून उत्पन्न होिारा होय. त्यािा अन भाव वैवण्यय व अांग गळून जािे (१६२०) (हा असून) चवषाद व 
चवस्मय याांिे अन भाव यात मानले आहेत. वातापासून उत्पन्न होिाऱ्या (आवगेात) विाने (तोंड इत्यादी) 
झाकून घेिे, डोळे िोळिे, (१६२१) जलद येिे हे अन भाव होत. पावसापासून उत्पन्न होिाऱ्या (आवगेात) 
सवय अांग आखडून येिे, घर इत्यादींिा आसरा (घेिे), जलद धाविे (हे अन भाव होत). (१६२२) 
आगीपासून उत्पन्न होिाऱ्या (आवगेात) अवयवाांिा कां प, ध राने डोळे भरून जािे व अचतक्राांता आचि 
अपक्राांता िारी योजून सांिार (हे अन भाव होत). (१६२३) हत्तीच्या अमयाद (म्हिजे चनरांक श) भ्रमिापासून 
जो (आवगे) उत्पन्न होतो, त्यात घाईने सरिे व दूर जािे, भयाम ळे शरीरािा थरकाप, (१६२४) चवस्मय 
आचि मागे पाहिे (हे अन भाव होत). चप्रय गोष्ट ऐकल्याम ळे उत्पन्न होिाऱ्या (आवगेात) वि व अलांकार 
देिे, उठून उभे राहिे, आसलगन देिे, (१६२५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

कथायामश्रुरोमाञ्चाश्चाणप्रयश्रुणतजे त्वमी । 
णवलापिः पतनं भूमौ िलनं पणरवतगन् ॥ १६२६ ॥ 
पणरभावनणमत्याद्या [‘पचरभावनम्’ हा शब्द शाङ गयदेवाने चदला आहे. त्यािा कोशात सितन, ध्यान, ऐक्य असा अथय चमळतो. 
नाट्यशास्त्रात ‘पचरधावनम्’ हा शब्द आहे. [ना. शा. (बडोदा), भा. १, पृ. ३६५] त्यािा अथय ‘इकडेचतकडे जािे, पाठलाग करिे’ असा 
चमळतो. आवगेाच्या सांदभात ‘पचरधावन’ (म्हिजे इकडेचतकडे जािे) हाि शब्द योग्य वाटतो.] वैणर्यसनजे त्वमी । 
सहसापसृणतिः शस्त्रिमगवमाणदिारि् ॥ १६२७ ॥ 
गजाना ंतुरगािा ंिारोहिं संप्रिारि् । 
पृथणगत्यनुभावािः स्युरावेगे संभ्रमात्मके ॥ १६२८ ॥ 

इत्यावेगिः (३०) 
मरिं णद्वणविं प्रोक्त्त ं्याणिजं िापघातज् । 
दोषवैषम्यजैगगण्डज्वरादै्य्याणिजं भवेत् ॥ १६२९ ॥ 
वातणपत्तकला दुष्टा दोषत्वेनेह संमतािः । 
शस्त्राणदणवषतोयेभ्यिः र्श्वापदात्तरुगाद्गजात् ॥ १६३० ॥ 
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अग्न्द्युच्चपतनाणदभ्यो जातं स्यादणभघातज् । 
णनशे्चष्टप्रसृतैररै्ङ्मीलनेन ि नेत्रयोिः ॥ १६३१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
साांगताना (आनांदािे) अश्रू व रोमाांि उत्पन्न होिे (हे अन भाव होत). अचप्रय गोष्ट ऐकल्याने उत्पन्न होिाऱ्या 
(आवगेात), चवलाप, जचमनीवर पडिे, थरथरिे, गडाबडा लोळिे, (१६२६) सितन इत्यादी (अन भाव 
होत). शत्रपूासून उत्पन्न झालेल्या सांकटाम ळे चनमाि होिाऱ्या (आवगेात) एकदम दूर जािे, शि, ढाल, 
चिलखत इत्यादी धारि करिे, (१६२७) हत्तींवर सकवा घोड्याांवर बसिे, चनधार (हे अन भाव होत). असे 
सांभ्रम-स्वरूपाच्या आवगेातले वगेवगेळे अन भाव होत. (१६२९) 

हा आवगे होय. (३०) 
 

व्याधीपासूनिे (आजारापासूनिे) व अपघातापासूनिे असे दोन प्रकारिे मरि साांचगतले आहे. 
दोषवैषम्याम ळे चनमाि झालेल्या गण्ड, ज्वर इत्यादींनी आलेले मरि व्याधीपासूनिे होय. (१६२९) वात, 
चपत्त व कर्फ (याांिे प्रमाि चवषम झाल्याने) ते (धातू) दोषय क्त होतात. म्हिून त्याांिे सदोष स्वरूप येथे 
(दोषवैषम्य या शब्दाने अचभव्यक्त झालेले) मानले आहे. शि इत्यादी, चवष, पािी, श्वापद, घोडा, हत्ती, 
(१६३०) आग व उांि जागेवरून पडिे इत्यादीपासून चनमाि झालेले (मरि) अचभघातापासूनिे होय. 
अवयव चनिेष्ट पसरिे, डोळे चमटिे, (१६३१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णहक्कोध्वगर्श्वासवमनजनतापणरवारिैिः [नाट्यशािात ‘...अनवेचितपचरजन...’ असा अचभनय चदला आहे. त्यािा अथय 

‘सभोवतालच्या (नोकर इत्यादी) लोकाांकडे न पाहिे.’] । 
अ्यक्त्तक्षरभाषादै्य्याणिजस्यानुभावन् ॥ १६३२ ॥ 
शस्त्रजे सहसा भूमौ पतनं ि णवकम्पन् । 
स्लुरिाणद प्रयोक्त्त्यमथाणहणवषपानजे ॥ १६३३ ॥ 
अनुभावा भवन्द्त्यष्टौ णवषवेगात्क्रमाणदमे । 
काष्ट्ण्यगवेपथुदाहाश्च [चवषवेगाच्या अचभनयात प्रथम ‘काश्यय ...’ असे म्हटले आहे. त्यािा अथय कृशपिा. [ना. शा. (बडोदा), भा. 

१, पृ. ३७२, ३७३] स धाकरटीकेतही ‘काश्यय’ असे म्हटले आहे.] णहक्का लेनश्च पञ्चमिः ॥ १६३४ ॥ 
स्कन्द्िभर्ङ्श्च जडता मरिं िेणत संमतािः । 
अणभघातान्द्तरोद् भूतेऽनुभावािः शस्त्रजातवत् ॥ १६३५ ॥ 
्याघ्यादेरणनवत्यगत्वाणन्नणश्चते मरिे सणत । 
अत्र प्राङ णनिनाणच्चत्तवृणत्तमगरिणमष्ट्यते ॥ १६३६ ॥ 

इणत मरि् (मृणतिः) (३१) 
गात्रोत्कम्पी िमत्कारिः सहसा त्रास उच्यते । 
तस्योत्पाताद्घोरनादश्रुतेभीषिदशगनात् ॥ १६३७ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उिकी लागिे, ऊध्वयश्वास, वाांती, (सभोवतालच्या) लोकाांना दूर करिे व अस्पष्ट शब्दाांत बोलिे इत्यादी 
व्याधींपासूनच्या मरिािे अन भाव होत. (१६३२) शस्त्रप्रहारापासूनच्या मरिात, एकदम जचमनीवर पडिे, 
कां प, स्र्फ रि इत्यादी (अन भाव) योजाव.े आचि सपयदांश वा चवषपान यापासूनच्या (मरिात) (१६३३) 
चवषवगेान सार (म्हिजे चवषाच्या वाढत्या प्रभावान सार) हे (प ढे साांचगतलेले) आठ अन भाव असतात– 
(शरीर) काळे पडिे, कां प, (शरीरािा) दाह, उिकी लागिे, पािवा (तोंडातून) रे्फस येिे, (१६३४) खाांदे 
मोडून पडिे, जडता व मरि हे ते मानले आहेत. द सऱ्या अचभघाताांपासून येिाऱ्या (मरिात), 
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शस्त्रापासूनच्या मरिाप्रमािेि अन भाव (योजाव)े. (१६३५) व्याधी इत्यादींिे चनवारि न झाल्याने मरि 
चनचित असता, चनधनाच्या पूवीिी चित्तवृचत्त येथे मरि म्हिून मानली आहे. (१६३६) 

हे मरि (मृचत) होय. (३१) 
 

एकदम अवयवाांिा कां प चनमाि करिारा िमत्कार (म्हिजे असाधारिपिा) त्रास म्हटला आहे. तो 
उत्पात, घोर आवाज ऐकिे, भीषि दृश्य पाहिे (१६३७) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

उत्पणत्तरनुभावास्तु गात्रसंकोिकम्पने । 
स्तम्भो गद्गदशब्दश्च रोमाञ्चािः स्त्रस्तगात्रता ॥ १६३८ ॥ 
णनमीलनं लोिनयोिः प्रलयशे्चणत कीर्तततािः । 
पूवापरणविारोत्थं भय ंत्रासात्पृथग्भवेत् ॥ १६३९ ॥ 

इणत त्रासिः (३२) 
णनदे्रत्न्द्द्रयािां प्रथमा णनवृणत्तिः स्वस्वगोिरात । 
अत्याहारिः स्वभावश्च णिन्द्तालस्ये मदिः क्लमिः ॥ १६४० ॥ 
्याख्यानाणदप्रयासेन वैलक्षण्य ंि हेतविः । 
णनद्रायामनुभावािः स्युजृगम्भावदनगौरव् ॥ १६४१ ॥ 
शरीरलोलनं नेत्रघूिगनं गात्रमोटन् । 
णनिःर्श्वासोच्छधवणसते स्त्रस्तगात्रताणक्षणनमीलन् ॥ १६४२ ॥ 

इणत णनद्रा (३३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
याांपासून उत्पन्न होतो. त्याांिे अन भाव, अवयवाांिा सांकोि व कां प, स्तांभ, गद्गचदत शब्द, रोमाांि, अवयव 
गळून जािे (१६३८) डोळे चमटिे आचि प्रलय हे साांचगतले आहेत. 
 

अगोदरच्या व नांतरच्या चविारापासून उत्पन्न होिारे भय त्रासापेिा वगेळे होय. (१६३९) 
हा त्रास होय. (३२) 

 
इांचद्रयाांिे आपापल्या चवषयापासून पचहले चनवृत्त होिे (म्हिजे दूर होिे) चनद्रा होय. अचत आहार, 

स्वभाव, सिता, आलस्य, मद क्लम म्हिजे थकावट, (१६४०) व व्याख्यान इत्यादींच्या प्रयासाने उत्पन्न 
झालेले वैलिण्य (म्हिजे लिरचहत अशी चित्तवृचत्त) ही चतिी कारिे होत. चनदे्रमध्ये अन भाव (प ढील) 
होत– जाांभई, तोंड जड होिे, (१६४१) शरीरािे लोळिे, डोळे चर्फरविे, अवयव मोडिे, चनःश्वास व 
उच्छ्वास, अवयव गळून जािे आचि डोळे चमटिे. (१६४२) 

ही चनद्रा होय. (३३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. ्यणभिाणरभावाचं्याकडून रसाला होिारे साहाय्य सागंत आहे– त्या त्या रसािे सहकारी 
म्हिून उत्पन्न होिारे णनवेद इत्यादी भाव एकस्वरूपाच्या त्या रसाला आपल्या प्रवशेामुळे अनेकरूपी करून 
मग त्याच्यामध्येि अतंभूगत होऊन लाटा जशा समुद्राला त्याप्रमािे त्याि रसाला स्थायी स्वरूपाने पुष्ट 
करतात. असे हे ्यणभिारी भावािें रसाला होिारे साहाय्य जािावे, मनाच्या वृणत्त अनंत असल्याने ते भाव 
इतकेि असे त्याचं्या संख्येिे णनणश्चत स्वरूप कसे? असे म्हटल्यास सागंत आहे की ते हजारो आहेत. 
(१६४३) मग ते का साणंगतले नाहीत? असे म्हटल्यास सागंत आहे की त्यािंा अतंभाव या पूवी साणंगतलेल्या 
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भावातं होतो. त्या अतंभावािी णदशा दाखणवण्यासाठी ‘अणभलाषािा रतीमध्ये अतंभाव होतो.’ इत्यादी 
उदाहरिे देत आहे व सांगत आहे की इतर न साणंगतलेले जे भाव आहेत त्याचं्या बाबतीत, त्यािंा 
यथासंभव अंतभाव णनवेद इत्यादी भावातं णविारपूवगक कल्पावा. (१६४४, १६४५–) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

त्रयकस्त्रशणद्वणित्रत्वकाणरत्वात्स्थाणयनं रस् । 
कुवगन्द्तीणत मया प्रोक्त्तािः सत्न्द्त त्वन्द्ये सहस्त्रशिः ॥ १६४३ ॥ 
अन्द्तभावोऽत्स्त केषाणंिदणभलाषस्य वा रतौ । 
अवणहत्थे तु दम्भस्य ग्लानौ कु्षत्तषृ्ट्ियोयगथा ॥ १६४४ ॥ 
उदे्वगस्य तु णनवेदेऽन्द्येषामप्येवमूह्यता् । 

इणत त्रयकस्त्रद््यणभिाणरभावािः । 
अथ साणववकलक्षि्– 

उक्त्त ैरत्याणदणभभावैिः संणवणद्वणक्रयते यदा ॥ १६४५ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हे तेहतीस (व्यचभिाचरभाव) चवचवधता चनमाि करून स्थायी भावाला रसस्वरूप करतात म्हिनू मी 
ते साांचगतले आहेत; इतरही हजारो (भाव) आहेत. (१६४३) त्याांतील काहींिा अन्तभाव याांच्याांत होतो; जसे 
अचभलाष यािा रतीमध्ये, दांभािा अवचहत्थात, भकू व तहान याांिा ग्लानीमध्ये, (१६४४) उिेगािा 
चनवेदामध्ये. इतराांच्याही बाबतीत याप्रमािे तकाने जािून घ्याव.े (१६४५–) 

हे तेहतीस व्यचभिाचरभाव होत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता साणववक भावािें लक्षि देताना सागंत आहे– 
संणवद् म्हिजे णवषयाकंडे न वळलेले ज्ञान, रणत इत्यादी भावानंी जे्हा णवकारयुक्त होते म्हिजे 

णवणशष्ट णवषयाकंडे वळते व ती णवकारयुक्त संणवद् जीवनास कारिीभूत असिाऱ्या अशा, शरीरात संिार 
करिाऱ्या प्रािवायवूर स्वतिःला म्हिजे स्वतिःच्या संणवद् या स्वरूपाला आरोणपत करते आणि तो प्राि 
स्थूल शरीराला स्वतिःच्या म्हिजे आरोणपत संणवद् असलेल्या स्वरूपािा करतो म्हिजे शरीराच्या णठकाशी 
आत्मबुणद्ध उत्पन्न करतो (ते्हा स्तंभ इत्यादी णवकार शरीरात उत्पन्न होतात). 

येथे ‘आत्मान्’ हा पूवीच्या वाक्यातला शब्द पुन्द्हा घेऊन या (‘प्राि स्थूल शरीराला’ इत्यादी) 
वाक्यात योजावा. नाहीतर या वाक्यात णविेय नसल्याने संगणत राहिार नाही. ‘तन्’ म्हिजे करिे असा 
अथग घेऊन ‘तनोणत’ म्हिजे करतो या दृष्टीने हे स्पष्टीकरि होय. ‘तन्’ म्हिजे णवस्तारिे असा अथग घेतला 
तर ‘आत्मान्’ हा शब्द पुन्द्हा घ्यायिे कारि नाही. ‘तो प्राि शरीराला णवस्ताणरत करतो’ अशी योजना 
करायिी. शरीराला णवस्ताणरत करतो म्हिजे प्रािस्वरूपाने त्यािी वृणद्ध करतो अथात शरीराच्या णठकािी 
आत्मबुणद्ध उत्पन्न करतो असा लणलत अथग समजावा. याप्रमािे परंपरेने जे्हा शरीरावर आत्म्यािा आरोप 
होतो ते्हा हे स्तंभ इत्यादी णवकार शरीरात उत्पन्न होतात; या म्हिण्याने साणववक भाव उत्पन्न 
होण्यामिील सामग्री दाखणवली आहे. ‘शरीरात णवकार’ याने बाह्य स्तंभ इत्यादी रणत इत्यादींिे अनुभाव या 
स्वरूपािे असल्यािेही दर्तशत होते. अतंगगत स्तंभ इत्यादींिे साणववक स्वरूपि होय असे जािावे. (१६४५, 
१६४६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रािेऽध्यस्यणत सात्मानं देहं प्रािस्तनोणत सिः । 
तदा स्तम्भादयो देहे णवकारािः प्रभवन्द्त्यमी ॥ १६४६ ॥ 
एवं सणत स्वाद्यमानरत्याणदस्वैर्तवभावकैिः । 
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णवभाणवता देहसंस्थैिः स्तम्भादै्यरनुभाणवतािः ॥ १६४७ ॥ 
अध्यस्तसंणवणद प्रािे प्रकाशन्द्तेऽन्द्तरे भवािः । 
एते स्युिः साणववका [सत्त्व यािा अथय येथे प्रयत्नपूवयक चनमाि झालेली मनािी एकाग्रता हा आहे. आपला अचभनय अत्यांत प्रभावी 
होण्यासाठी नटाला त्या त्या प्रसांगी भोवतालच्या पचरस्स्थतीच्या साहाय्याने, मन एकाग्र करून अचभनय वठवावा लागतो. त्या त्या 
प्रसांगातल्या स खद ःखादी जाचिवाांशी मन एकरूप झाले की साहचजकि त्यािा पचरिाम त्याच्या शरीरावर झालेला चदसून येतो. द ःखपूिय 
प्रसांगात त्याच्या डोळयाांतून आपोआपि अश्रू उत्पन्न होतात. भवभतूीने उत्तररामिचरताच्या चतसऱ्या अांकात सीतेच्या आठविींनी व्याकूळ 
होऊन राम वारांवार मूस्च्छयत होतो असे दाखचवले आहे. ही मचू्छा कृचत्रम म्हिनू पे्रिकाांना प्रतीत झाली तर रामािी भचूमका हास्यास्पद 
ठरेल. ती स्वाभाचवक रीत्या उत्पन्न होण्यासाठी त्या नटाला अत्यांत प्रयत्नाने त्यािे मन रामाच्या द ःखाशी एकरूप करिे अवश्य आहे. 
अशा प्रकारच्या अचभनयािे स्वरूप वरवर जरी अन भाव वाटले तरी ते सामान्य अन भावापेिा वेगळे आहे. सत्त्वाम ळे म्हिजे मनाच्या 
एकाग्रतेम ळेि हा अचभनय सांभवत असल्याने त्याला साचत्त्वक अचभनय म्हटले आहे आचि या अचभनयातील स्तांभ इत्यादी आठ भाव 
साचत्त्वक भाव म्हटले आहेत. ते कृचत्रम असले तरी नटाने मनःसामर्थयाने घडवनू आिलेले भाव असल्याने साचत्त्वक भाव होत.] भावािः 
सववप्रािप्रकाशनात् ॥ १६४८ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
आता साचत्त्वक (भावाांिे) लिि– 

जेव्हा साांचगतल्या गेलेल्या रचत इत्यादी भावाांनी सांचवद (म्हिजे चवषयाांकडे न वळलेले ज्ञान) 
चवकारय क्त होते (१६४५) व ती स्वतःला प्रािामध्ये आरोचपत करते आचि तो प्राि स्थूल शरीराला 
(आपल्या स्वरूपाने) य क्त करतो तेव्हा शरीरात हे स्तांभ इत्यादी चवकार (म्हिजे बदल) उत्पन्न होतात. 
(१६४६) 
 

असे झाल्यावर, आस्वाद घेतल्या जािाऱ्या रचत इत्यादी स्वतःच्या चवभावाांनी उत्पन्न झालेले, 
शरीरसांबद्ध स्तांभ इत्यादी अन भाव असलेले, (१६४७) (साचत्त्वक भाव) सांचवद ज्यामध्ये आरोचपत आहे त्या 
प्रािात प्रकाचशत होतात; ते अांतरात्म्यात उत्पन्न झालेले, सत्त्वस्वरूपाच्या प्रािात प्रकाचशत होत असल्याने 
साचत्त्वक भाव होत. (१६४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. असे असता, साणंगतल्या प्रकाराप्रमािे शरीरात स्तंभ इत्यादी णवकार उत्पन्न झाले असता, 
आस्वाद घेतला जािारे जे रणत इत्यादी स्थायी भाव त्याचं्याशी संबंणित असिाऱ्या म्हिजे रणत इत्यादींत 
प्रत्येकी णनणश्चतपिे असिाऱ्या रमिी, उद्यान इत्यादी णवभावानंी णवभाणवत म्हिजे उत्पन्न झालेले, 
शरीरसबंद्ध स्तंभ इत्यादी णवकारानंी अनुभाणवत म्हिजे अनुभावस्वरूप प्राप्त झालेले अथात त्या स्वरूपाने 
प्रकाणशत झालेले, ज्यावर संणवद् आरोणपत झाली आहे त्या प्रािात (जे) प्रकाणशत होतात, म्हिजे 
प्रािाच्या आश्रयाने ्यक्त होतात ते साणंगतल्या तऱ्हेने अतंरात्म्यात उत्पन्न झालेले भाव, सवव नावाच्या 
प्रािात प्रकाणशत होत असल्याने साणववक (नावािे) होत. (१६४७, १६४८) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

साखं्योक्त्तो [साांख्यदशयनात सषृ्टीिी उत्पचत्त अव्यक्त प्रकृतीपासून मानली आहे. प्रकृचत चत्रग िास्त्मका आहे. हे तीन ग ि म्हिजे 
सत्त्व, रज व तम हे होत. या ग िाांिी साम्यावस्था ढळली की सचृष्टचनर्तमतीिी प्रचक्रया स रू होते. सत्त्वग ि प्रकाश (म्हिजे ज्ञान) व स ख 
याांिा द्योतक आहे. रजोग ि राग (म्हिजे इच्छा) व प्रवृचत्त याांिा द्योतक आहे. तमोग ि अप्रकाश (म्हिजे अज्ञान) अप्रवृचत्त, प्रमाद याांिा 
द्योतक आहे.] वा गुििः सवव ंसािुत्वं वा तदुच्यते । 
णनमगलप्रािदेहत्वं सािुत्वणमह संमत् ॥ १६४९ ॥ 
तत्र सववे भवा भावािः साणववकािः संमतािः सता् । 
ित्वाणर क्ष्माणदभूताणन प्रािान्द्येनावलम्बते ॥ १६५० ॥ 
कदाणित्स्वप्रिानिः सन्द्देहे प्रािश्चरत्यय् । 
यदाध्यास्ते िरा ंस्तम्भ ंभावं भावयते तदा ॥ १६५१ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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सकवा साांख्याांनी साांचगतलेला सत्त्वग ि म्हिजे सत्त्व होय; अथवा ते (सत्त्व म्हिजे) साध त्व म्हटले 
आहे. चनमयल प्रािय क्त देहस्वरूप येथे साध त्व मानले आहे. (१६४९) 
 

त्या सत्त्वामध्ये उत्पन्न होिारे भाव साचत्त्वक म्हिून सज्जनाांना मान्य आहेत. (हा प्राि) पृचथवी 
इत्यादी िार महाभतूाांिा म ख्यतः आश्रय घेतो. (१६५०) 
 

केव्हा हा प्राि स्वतःि म ख्य असलेला असा शरीरात सांिार करतो. जेव्हा तो पृचथवीिा आश्रय घेतो 
तेव्हा स्तांभ हा भाव उत्पन्न होतो. (१६५१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. दुसऱ्या मतािा आश्रय घेऊन सवव या शब्दािे दुसरे दोन अथग दाखवीत आहे– ते म्हिजे 
साखं्यानंी साणंगतलेला सवव गुि व सािुत्व हे होत. या णतन्द्ही पक्षातं सववापासून णनमाि होिारे ते साणववक 
भाव म्हिून सज्जनानंा मान्द्य आहेत. हा वायुस्वरूपािा प्राि पृथ्वी, पािी तेज व आकाश या िार महाभूतािंा 
पयायाने आश्रय घेतो. के्हा स्वप्रिान म्हिजे स्वतिःिे स्वरूप असिारा वायिू मुख्य रूपाने शरीरात संिार 
करतो. (१६४९, १६५०) 

त्यात प्राि जे्हा पृथ्वी इत्यादींिा आश्रय घेतो ते्हा स्तंभ इत्यादी भाव उत्पन्न होतात हे सागंत 
आहे– 

पाण्यािा आश्रय घेतल्याने अश्रू; यात जायन्द्ते म्हिजे उत्पन्न होतात हे अध्याहृत घ्यायिे. तेजािा 
आश्रय घेतल्याने णवविगता व स्वेद हे उत्पन्न होतात. आकाशािा आश्रय घेतल्याने प्रलय हा भाव उत्पन्न 
होतो. मग हा प्राि म्हिजे वायु स्वतंत्रपिे पृणथवी इत्यादींिा आश्रय घेऊन (घेतल्याणवना?) स्वतिःच्या मुख्य 
स्वरूपाने असिारा असा क्रमाने मंद, मध्यम व तीव्र हे भेद िारि करतो. मंद प्रािवायु रोमािं उत्पन्न 
करतो, मध्यम वायु वेपथु उत्पन्न करतो व तीव्र वायु स्वरभेद उत्पन्न करतो असा क्रम जािावा. या 
साणंगतलेल्या प्रकारानुसार स्तंभ इत्यादी साणववक भाव आभ्यतंरि होत. त्यािंा णवकार (म्हिजे बाह्य 
पणरिाम) म्हिून असिारे स्तंभ इत्यादी अनुभाव बाह्य होत. देहालाि आत्मा मानिाऱ्या पामर पुरूषाचं्या 
शरीरात ते सुलभ होत; म्हिजे णवभाव उत्पन्न होताि ताबडतोब उत्पन्न होतात. हे स्तंभ इत्यादी बाह्य भाव, 
देहािा अणभमान नसिाऱ्या म्हिजे शरीर व इणंद्रये यां् यणतणरक्त असे आत्मस्वरूप पाहिाऱ्या (ज्ञानी) 
पुरुषाचं्या शरीरात दुलगभ असतात; म्हिजे केवळ णवभाव पाहताि उत्पन्न होत नाहीत. (१६५१–१६५४ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

प्रािाज्जलस्थादश्रूणि तेजिःस्थात्त ुणवविगता । 
स्वेदश्चाकाशणनिात्त ुप्रलयो जायते ततिः ॥ १६५२ ॥ 
स्वतन्द्त्रोऽसौ [‘स्वतांत्र’ यािे स्पष्टीकरि देताना कलाचनचध टीकेत ‘पृचथव्याद्यवलम्ब्य’ असे म्हटले आहे. पृचथवी इत्यादी िार 
महाभतूाांच्या आश्रयाने उत्पन्न होिारे साचत्त्वक भाव अगोदर साांगून झाले असल्याने प्रािवायूच्या स्वतांत्र अशा स्वरूपापासून उत्पन्न 
होिारे साचत्त्वक भाव साांगताना ‘पृचथवी इत्यादींिा आश्रय न घेता’ असे स्पष्टीकरि सय स्क्त्तक आहे. त्याम ळे ‘पृचथव्याद्यनवलम्ब्य’ असा 
शब्द असिे योग्य वाटते.] क्रमान्द्मन्द्दमध्यतीव्रत्वभेदभाक् । 
रोमाञं्च वपेथुमथ स्वरभेदं ि भावयेत् ॥ १६५३ ॥ 
बाह्यािः स्तम्भादयो देहे नृिा ंदेहात्ममाणनना् । 
सुलभा दुलगभास्त्वेते सतामनणभमाणनना् ॥ १६५४ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
जलािा आश्रय घेतलेल्या प्रािापासून अश्रू व तेजािा आश्रय घेतलेल्या (प्रािापासून) चववियता 

आचि स्वदे, तसेि आकाशािा आश्रय घेतलेल्या (प्रािापासून) प्रलय उत्पन्न होतो. (१६५२) 
 



 
अनुक्रमणिका 

स्वतांत्र असताना तो मांद, मध्यम व तीव्र असे भेद क्रमाने धारि करतो आचि (अन क्रमे) रोमाांि, 
वपेथ  व स्वरभेद उत्पन्न करतो. (१६५३) 
 

बाह्य, स्तांभ इत्यादी (भाव) देहालाि आत्मा मानिाऱ्या मािसाांच्या बाबतीत स लभ असतात. हा 
अचभमान नसिाऱ्या सज्जनाांच्या बाबतीत हे द लयभ असतात. (१६५४) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. आता साणववक भावाचं्या स्तंभ इत्यादी भेदािें लक्षि त्याचं्या प्रत्येकाच्या णवभावानंी व 
अनुभावानंी देत आहे. येथे स्तंभ इत्यादी साणववक भावािंी लक्षिे देताना त्याचं्या त्याचं्या अनुभावातं अवयव 
ताठ होिे, स्वेद इत्यादींनी स्तंभ इत्यादीि साणंगतलेले णदसतात. (म्हिजे अवयव ताठ होिे हाि स्तंभ 
यािा अथग आहे; स्वेद म्हिजे घाम, स्वेदाच्या अनुभावातं स्वेद साणंगतला आहे; इत्यादी). त्यामंध्ये असा 
लरक जािावा. प्रथम साणववक या शब्दाने साणंगतलेले अतंगगत उत्पन्न होिारे जे स्तंभ इत्यादी भाव तेि 
येथे लक्षि देऊन साणंगतले आहे. जे शरीरावर णदसून येिारे बाह्य स्तंभ इत्यादी भाव ते त्यािें अनुभाव 
म्हिून लक्षिातं साणंगतले आहेत. (१६५५) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हषाद्रागाद्भयादु्दिःखाणद्वषादाणद्वसम्यादु्रषिः । 
णवके्षपाच्च भवते्स्तम्भोऽनुभावा जाड्यशून्द्यते ॥ १६५५ ॥ 
णनिःसंज्ञस्तब्िगात्रत्वे णनशे्चष्टत्वाप्रकम्पने । 

इणत स्तम्भिः (१) 
मनस्तापो रुजा हषो लज्जा क्रोिो भय ंश्रमिः ॥ १६५६ ॥ 
पीडाघातातपौ मोह्यायामौ ि णवभावकािः । 
्यजनग्रहिं स्वेदोऽप्यरालो भालमाजगकािः ॥ १६५७ ॥ 
इत्येतेऽणभनया यत्र तं स्वेदं जगदुबुगिािः । 

इणत स्वेदिः (२) 
आणलर्ङ्नाच्छुणरतके शीतहषगभयकु्रििः ॥ १६५८ ॥ 
णवभावयत्न्द्त रोमाञं्च ्यक्त्तस्याणभनयास्त्वमी । 
गात्रस्पशोल्लुकसने मुहुिः कण्टणकता तनुिः ॥ १६५९ ॥ 

इणत रोमाञ्चिः (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

हषय, पे्रम, भय, द ःख, चवषाद, चवस्मय, रोष आचि चविेप (म्हिजे मानचसक सांभ्रम) याांम ळे स्तांभ 
उत्पन्न होतो. त्यािे अन भाव जडता, शून्यपिा, (१६५५) िेतनाहीन ताठ अवयव, चनिेष्टता व कां प नसिे हे 
होत. 

हा स्तांभ होय. (१) 
 

मनस्ताप, रोग, हषय, लज्जा, क्रोध, भय, श्रम, (१६५६) पीडाय क्त आघात, ऊन, बेश द्धी व व्यायाम 
हे ज्यात चवभाव आहेत; आचि पांखा (हातात) घेिे, घाम, कपाळ प सिारा अराल हस्त (म्हिजे अराल 
हस्ताने कपाळावरील घाम प सिे), (१६५७) हे ज्यात अचभनय असतात त्याला चविानाांनी स्वदे म्हटले 
आहे. 

हा स्वदे होय. (२) 
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आसलगन, आच्छ चरतक (म्हिजे प्रियक्रीडेत चप्रयकराने स्तन इत्यादीवर पािी बोटाांच्या नखाांनी 
आवाजय क्त ओरखडिे), थांडी, हषय, भय, क्रोध (१६५८) हे चवभाव रोमाांि उत्पन्न करतात. व्यक्त झालेल्या 
त्या (रोमाांिािे), अवयवाांना स्पशय करिे, उल्ल कसन (म्हिजे आनांदाने अवयव हलविे). आचि शरीर 
वारांवार कां टचकत होिे (म्हिजे वारांवार शरीरावर काटा येिे) हे अचभनय होत. (१६५९) 

हा रोमाांि होय. (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

औग्ऱ्यरोगजराक्रोिभयहषगमदादयिः । 
णवभावा णवस्वरो णभन्नो गद्गदश्च ध्वणनभगवेत् ॥ १६६० ॥ 
अनुभावस्तदा भाविः स्वरभेदोऽणभिीयते । 
स्थानभ्रष्टो णवस्वरिः स्याणद्वत्च्छन्नो णभन्नसंज्ञकिः ॥ १६६१ ॥ 
अ्यवत्स्थततानोच्चनीिभावस्तु गद्गदिः । 

इणत स्वरभेदिः (४) 
आणलर्ङ्नाच्छुणरतके हषो रोषो भय ंजरा ॥ १६६२ ॥ 
णवभावािः शीतरोगौ ि यतै्रते त्वनुभावकािः । 
वेपनं स्लुरिं कम्पो वेपथंु कथयत्न्द्त त् ॥ १६६३ ॥ 
वेपनाद्यािः कम्पभेदािः पूवात्साणतशयिः परिः । 

इणत वेपथुिः (५) 
रोगमोहभयक्रोिशीततापश्रमभैगवेत् ॥ १६६४ ॥ 
वैवण्यगमस्याणभनयो नाडीपीडनयोगतिः [नाट्यशास्त्रात ‘वैवण्यािा अचभनय नाडी दाबण्याच्या योगाने प्रयत्नपूवयक िेहऱ्यािा 
रांग बदलून करावा; कारि ते कठीि आहे.’ असे म्हटले आहे. [नाट्यशास्त्र (बडोदा), भा. १, पृ. ३७६] । 

--------------------------------------------------------------------------------- 
उग्रता, रोग, जरा, क्रोध, भय, हषय, व मद इत्यादी जेव्हा चवभाव असतात आचि चवस्वर, चभन्न व 

गद्गद आवाज हा जेव्हा (१६६०) अन भाव असतो तेव्हा तो स्वरभेद भाव म्हटला जातो. (मांद्र, इत्यादी) 
स्थानापासून भ्रष्ट झालेला तो चवस्वर होय; चवस्च्छन्न (म्हिजे र्फ टका) तो चभन्न होय; (१६६१) अव्यवस्स्थत 
स्वरूपािा व उच्चनीिपिा नसलेला तो गद्गद होय. 

हा स्वरभेद होय. (४) 
 

आसलगन, आच्छ चरतक, हषय, रोष, भय, जरा, (१६६२) थांडी व रोग हे ज्यात चवभाव असतात व 
वपेन, स्र्फ रि आचि कां प हे ज्यात अन भाव असतात त्याला वपेथ  म्हितात. (१६६३) वपेन इत्यादी कां पािे 
प्रकार होत. त्याांतील प ढिा मागच्या पेिा अचधक स्वरूपािा असतो. (म्हिजे वपेनापेिा स्र्फ रिात अचधक 
कां प असतो व स्र्फ रिापेिा कां पात अचधक कां प असतो. 

हा वपेथ  होय. (५) 
 

रोग, मूच्छा, भय, क्रोध, थांडी, (उन्हािा) ताप व श्रम या (चवभावाांनी) वैवण्यय (म्हिजे िेहऱ्यािा 
रांग बदलिे) उत्पन्न होते. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णसन्द्दूरादे्यन वा विान्द्तरसंिारिं मुखे ॥ १६६५ ॥ 
इणत वैवण्यग्  (६) 

हषामषाज्जनादू्धमाद्भयाच्छोकाच्च जृम्भिात् । 



 
अनुक्रमणिका 

अणनमेषेक्षिाच्छीताद्रोगाद्भावोऽश्रु जायते ॥ १६६६ ॥ 
तं िानुभावयेदश्रुिविैनैत्रमाजगनैिः । 

इत्यश्रु (७) 
मदमूछाणभघातेभ्यो णनद्रामोहश्रमाणदणभिः ॥ १६६७ ॥ 
प्रलयिः स्यादणभनयेन्द्महीणनपतनेन त् । 

इणत प्रलयिः (८) 
इत्युक्त्ताणस्त्रणविा भावािः स्थाणयनो ्यणभिाणरििः ॥ १६६८ ॥ 
साणववकाश्च रसेषु स्युिः सवे सवेषु साणववकािः । 
एकिः कायो रसिः स्थायी रसाना ंनाटके सदा ॥ १६६९ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
यािा अचभनय नाडी दाबण्याच्या योगाने सकवा ससदूर इत्यादींनी तोंडावर द सरा रांग योजिे (याने करावा) 
(१६६४, १६६५) 

हे वैवण्यय होय. (६) 
 

हषय, अमषय, अांजन, धूर, भय, शोक, जाांभई, अचनमेष पाहिे, थांडी व रोग या (चवभावाांनी) अश्र  हा 
भाव उत्पन्न होतो. (१६६६) त्यािे अन भाव अश्र िाव व डोळे प सिे हे होत. 

हा अश्र  होय. (७) 
 

मद, मूच्छा, अचभघात (म्हिजे प्रहार), चनद्रा, मोह व श्रम इत्यादींनी (१६६७) प्रलय हा (साचत्त्वक 
भाव) उत्पन्न होतो. त्यािा अचभनय जचमनीवर कोसळण्याने करावा. (१६६८–) 

हा प्रलय (म्हिजे चनिेष्टता) होय. (८) 
(हे आठ साचत्त्वक भाव होत.) 

 
असे हे तीन प्रकारिे स्थायी, व्यचभिारी व साचत्त्वक भाव साांचगतले आहेत. सवय साचत्त्वक भाव सवय 

रसाांत असतात. नाटकात नेहमी रसाांपैकी एक रस स्थायी (म्हिजे म ख्य म्हिून) योजावा. (१६६८, 
१६६९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. भावािें लक्षि णनयणमत करीत आहे– 
णतन्द्ही प्रकारच्या भावातं साणववक भावािंा णवशेष सागंत आहे की स्तंभ इत्यादी सवग आठही 

साणववक भाव शंृगार इत्यादी सवग नऊही रसातं सािारिपिाने असतात. (१६६८, १६६९–) नाटक 
इत्यादींच्या णनर्तमतीत कवीच्या संबंिी णनयम सागंत आहे. नाटक हे उपलक्षि म्हिजे णनदर्तशत करिारे 
होय. नाटक इत्यादी रूपकातं, शंृगार इत्यादी नऊ रसामंिील एक रस स्थायी म्हिून योजावा. नाटक 
इत्यादींत ज्यािे मुख्यत्व भरत इत्यादींनी– ‘वीर ककवा शंृगार असा एक रस अङ गी (म्हिजे मुख्य म्हिून) 
योजावा’ इत्यादी वाक्यानंी जो (मुख्य) रस साणंगतला आहे तो नेहमी म्हिजे प्रबंिाच्या आरंभी, मध्ये व 
शेवटी योजावा. इतर रस या स्थायी रसाला अनुसरिारे असल्याने ्यणभिारी म्हिून योजावे. भरतमुनीने 
तसे म्हटलेि आहे– ‘सवग णमळून असलेल्या (रसातं) ज्यािे स्वरूप पुष्ट्कळ असेल तो स्थायी मानावा; 
बाकीिे संिारी मानले आहेत.’ [ना. शा. (बडोदा), भा. १, पृ. ३७९] (१६६९) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

रसास्तदनुयाणयत्वादन्द्ये तु ्यणभिाणरििः । 



 
अनुक्रमणिका 

णवरोणिनो रसास्तेषु संदभ्यगिः पृथगाश्रयिः ॥ १६७० ॥ 
गुम्लणश्चत्रो रसाना ंस्यान्नाटे्य कुसुमगुम्लवत् । 
स्थायी तु सूत्रस्थानीयो रसो रसणवदं मतिः ॥ १६७१ ॥ 
सूणरश्रीशार्ङ्ग देवेन नाट्यवेदाम्बुिेणरद् । 
समस्तमुद् िृतं सारं िीरैरातृत्प्त से्यता् ॥ १६७२ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
इतर रस त्यािे अन यायी या स्वरूपािे असल्याने व्यचभिारी होत. चवरोधी स्वरूपाच्या रसाांत वगेळा आश्रय 
असलेला सांदभय योजावा. (१६७०) र्फ लाांच्या माळेप्रमािे नाट्यात रसाांिी रम्य ग ांर्फि असावी. 
 

स्थायी रस (त्या ग ांर्फिीत) सूत्राच्या जागी आहे असे रसजािकाराांनी मानले आहे. (१६७१) 
 

चविान श्रीशाङ गयदेवाने नाट्यवदेरूपी सम द्रातून हे सांपूिय सार वर काढले आहे. ते ज्ञानी लोकाांनी 
तृस्प्त होईपयंत सेवन कराव े(१६७२) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

क. शंृगारािा णवरोिी बीभत्स, वीरािा भयानक, रौद्रािा करुि, अद् भुतािा हास्य, शंृगार इत्यादी 
आठ रसािंा शातं, तसेि बीभत्सािा शंृगार, भयानकािा वीर, करुिािा रौद्र, हास्यािा अद् भुत, शातं 
रसािे शंृगार इत्यादी आठ असे हे परस्परणवरोिी रस जािावे. संिारी रसातं जे णवरोिी रस असतात त्या 
णवरोिी रसातं वेगवेगळा आश्रय असिारा संदभग योजावा. अणभप्राय असा की शंृगार व बीभत्स यािंा आश्रय 
एक असेल तर णवरोि अणनवायगि आहे. पि आश्रय णभन्न असेल तर णवरोि राहात नाही. याप्रमािे णभन्न 
आश्रय असिाऱ्या णवरोिी रसाने नाट्यात म्हिजे नाटक इत्यादी रूपकातं संदभग केला असता (म्हिजे त्या 
रसािी योजना केली असता), माळेत गंुललेल्या लुलांप्रमािे रसािंी गंुलि आश्चयोत्पादक होते; अनेक 
रंगाचं्या व सुगंिाचं्या लुलानंी गंुललेल्या माळेप्रमािे, अनेक णवकार असिाऱ्या स्वरूपाच्या रसानंी अद् भुत 
होते. संिारी रसाचं्या गंुलिीत स्थायी रस त्यािंा आिार असल्याने सूत्राच्या जागी मानला आहे. (१६७०, 
१६७१). 
 

क. गं्रथािा उपसंहार करत, गं्रथकार स्वतिःच्या गं्रथािी वृद्धी होण्यासाठी सहृदय णवद्वानािंी 
णवनयपूवगक प्राथगना करत आहे– अथग स्पष्टि आहे. (१६७२–१६७८) 

सुबुणद्धमान कणल्लनाथाने रत्नाकरावरील कलाणनिी (या आपल्या) टीकेत रस, भाव इत्यादींिे 
णववरि केले आहे. त्यािी परीक्षा णवद्वानानंी करावी. (१) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ग्रन्द्थे मदीये यणद कणश्चदत्स्त 
गुिस्ततस्तस्य पणरग्रहाय । 

नाभ्यथगये विः सुणियिः परेषां 
गुिोऽिुरप्यणद्रसमो भवत्सु ॥ १६७३ ॥ 

सावद्यता वा णनरवद्यतास्तु 
ग्रन्द्थे मयात्र ग्रणथते तया णक् । 

आरािने विः प्रविा मणतमे 
सन्द्तो गुििः कं ननु नाणतशेते ॥ १६७४ ॥ 

युष्ट्मत्क्षोदक्षमं वस्तु णकमत्रात्स्त जगत्त्रये । 
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कक तु मत्पे्रमतिः सन्द्तिः पुरस्कुरुत मे कृणत् ॥ १६७५ ॥ 
यद्वा पुरािं पन्द्थानं मुनीनामहमन्द्वगा् । 
त्स्नह्यत्न्द्त ि णनसगेि सन्द्तिः सन्द्मागगगाणमणन ॥ १६७६ ॥ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
माझ्या ग्रांथात जर कोिता ग ि असेल तर त्यािा स्वीकार करण्यासाठी अत्यांत ब चद्धमान अशा 

आपिास प्राथयना करीत नाही. आपल्या बाबतीत द सऱ्याांिा अि समान ग िही पवयतासमान असतो. (१६७३) 
मी रिलेल्या या ग्रांथात सदोषपिा सकवा चनदोषपिा असू दे; चतच्याशी मला काय करायिे आहे? 

आपली आराधना करण्यात माझी ब चद्ध तत्पर आहे. खरोखर, सज्जन लोकहो ग ि कोिाला मागे टाकिार 
नाही? (१६७४) 
 

त मच्या परीिेला उतरण्यास समथय अशी वस्त  चतन्ही जगात तरी आहे का? पि माझ्यावरील पे्रमाने 
हे सज्जनाांनो, माझ्या (या) कृतीिा प रस्कार करा. (१६७५) सकवा मी म नींिा प्रािीन मागय अन सरला आहे; 
सज्जन लोक सन्मागाने जािाऱ्यावर चनसगयतःि स्नेह करतात. (१६७६) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

णशव इत्यादींच्या त्स्थर भक्तीने णवभव प्राप्त झालेल्या, मग संसारािा कता असिाऱ्या, करिािें 
प्रणतकलेनुसार स्वरूप (दृणष्टपथात) आििाऱ्या, नंतर त्याचं्या मातृकानंी शोणभवंत अशा अगंािंा तववदशी 
बुद्धीने भावाथग जवळ आििाऱ्या सुबुणद्धवान कणल्लनाथाने नृत्ताध्यायािे णववेिन णवस्ताणरले आहे. (२) 

सप्ताध्यायी (सात अध्याय असिारी) रूपी, शोभेने णवलसिाऱ्या, संगीतरत्नाकर या समुद्रािे, 
योग्य प्रकारच्या लक्षि व लक्ष्य याचं्या णवस्ताराने युक्त असलेल्या बुणद्धरूपी रवीने मंथन करून, आपल्या 
उदयाने त्यातंील णवषय ग्रहि करण्यािी इच्छा असिाऱ्या दृष्टीकडे अणभमुख करिारा हा कलाणनिी 
(दुसरा अथग िंद्र) श्रीकणल्लनाथाने णवद्वानाचं्या भावनेने रिला आहे, (शब्दशिः णनमाि केला आहे.) (३) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

आणररािणयषोिः सािून् कक प्रज्ञाणवभवेन मे । 
राममानन्द्दयत्न्द्त स्म णतयगञ्चोऽणप कपीर्श्वरािः ॥ १६७७ ॥ 
न णवद्यादपगतो ग्रन्द्थप्रवृणत्तमगम कक त्त्वद् । 
णवद्वन्द्मानसवासाय [ ‘चविन्मानसवासाय’ या शब्दात श्लेष योजून चविानाांिे मानस (म्हिजे मन) हे मानस सरोवर असे चश्लष्ट 
रूपक साधले आहे. हांस मानस सरोवरात राहायला जाताना कमलतांतूांिे पाथेय (म्हिजे चशदोरी) घेतात. तसेि ह्या ग्रांथािी चशदोरी 
घेऊन चविानाांच्या मनात राहायला जाण्यासाठी ग्रांथकार प्रवृत्त झाला आहे.] गन्द्तंु पाथेयमात्स्थत् ॥ १६७८ ॥ 
इणत श्रीमदनवद्यणवद्याणवनोदश्रीकरिाणिपणतश्रीसोढलदेवनन्द्दनणनिःशङ्कश्रीशाङ गगदेवणवरणिते 

संगीतरत्नाकरे सप्तमो नतगनाध्यायिः समाप्तिः ॥ ७ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

सज्जनाांिे आराधन करण्यािी इच्छा करिाऱ्या माझ्या ब चद्धवैभवािे काय होय? प्राण्याांतील खालच्या 
प्रकारच्या अशा कचपश्रेष्ाांनीही रामाला आनांचदत केले. 
 

चवदे्यच्या दपाम ळे (ही) माझ्या ग्रांथािी प्रवृचत्त नाही. पि चविान लोकाांच्या मानसाांत वास करण्यास 
जाताना हे पाथेय मी घेतले आहे. (१६७८) 
 

श्रीमान, चनदोष चवद्या हा चवरांग ळा असलेल्या, श्रीकरिाचधपचत, श्री सोढलदेवप त्र, चनःशांक, 
श्रीशाङ गयदेवाने रिलेल्या सांगीतरत्नाकरातील सातवा नतयनाध्याय समाप्त. ॥ ७ ॥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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समुद्रात प्रवेश केलेली नदी जशी त्याच्या स्वरूपाला प्राप्त करून घेते, तसेि माझा हा ज्ञानलेश मी 
सवगज्ञ (रणसकानंा) णनवेणदत केला आहे. (४) 

जसे महान आकाश जणमनीवरच्या िुळीच्या किानंा जागा देते, तसेि माझ्या ज्ञानलेशािंा सवगज्ञ 
असे आपि आश्रय आहात. (५) 

अशा रीतीने रत्नाकरातून मी शुक्तीतले मोती वर आिले आहे. सवगज्ञ (णवद्वान) कृपायुक्त होऊन 
आपल्या गुिानंी ते भूणषत करोत. (६) 

अशा प्रकारे समृद्ध अशा संगीतरत्नाकरावरील कलाणनणिमिून अमृतािा आस्वाद घेण्याने 
सुबुणद्धयुक्त (णवद्वानािंा) आनंद णिरकाल वाढत राहतो. (७) 

श्रीमान, भरतािायग, रायवयकार, तोडरमल्ल, श्रीलक्ष्मिािायगपुत्र, ितुरकणल्लनाथणवरणित 
संगीतरत्नाकरकलाणनिीतील सातवा नतगनाध्याय समाप्त 
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णवषयसूिी 
अङ क र 
अङ ग 
अङ गहार 
अङ गहारलिि 
अङ गहारनामचनदेश 
अङ गहारभेद [ित रश्रमानाने] 
अङ गहारभेद [त्र्यश्रमानाने] 
अचतहचसत 
अधम 
अधरभेद 
अचनलभेद 
अन भाव 
अपहचसत 
अचभनय 
अांश 
असांय तहस्त 
आङ चगक 
आिाययलिि 
आभोग 
आम ख 
आरभटी 
आरभटीभेद 
आहायय 
उत्तम 
उत्प्ल चतकरि 
उपचवष्ट (स्थानक) 
ऊरुभेद 
उपाध्यायलिि 
कटीभेद 
करि (नृत्तकरि) नामचनदेश 
करिभेद 
किाटमण्डल 
कपोलभेद 
करकमयभेद 
कराङ ग चलभेद 
करुिरस 
कैचशकी (वृचत्त) 
कोह्लाचटक 
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गान्धवयवदे 
ग ल्र्फभेद 
गौण्डलीचवचध 
ग्रीवाभेद 
ित रश्र 
िरिभेद 
िरिाङ ग चलभेद 
िारीलिि 
िारी (मागी भौमी–) 
िारी (मागी आकाचशकी–) 
िारी (देशी भौमी–) 
िारी (देशी आकाचशकी–) 
िालकलिि 
िालकभेद 
चिब कभेद 
जठरभेद 
जङ घाभेद 
जान भेद 
चजह्वाभेद 
ताण्डव 
तारकाभेद (स्वचनष्) 
तारकाभेद (चवषयचनष्) 
तौययचत्रक 
दन्तकमयभेद 
दशावस्था 
ध्र वा 
नतयकलिि 
नतयन 
नटलिि 
नाट्य 
नाट्यधमी 
नाट्यवदे 
नासाभेद 
चनय द्ध 
चनवेद 
नृत्त 
नृत्तहस्त 
नृत्य 
नृत्यशाला 
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न्याय 
प्रत्यङ ग 
प्रचविार 
पात्रलिि 
पात्रग ि 
पात्रदोष 
पात्रमण्डन 
पास्ष्ट्ियभेद 
पाश्वयभेद 
प टभेद 
प ष्ट्पाञ्जचल 
पूवयरांग 
पेरिीलिि 
पेरिीपद्धचत 
बाह भेद 
बीभत्स 
भयानक 
भारती (वृचत्त) भेद 
भाव 
भ्रभेूद 
मण्डलभेद 
(आकाचशक) 
भौम 
मचिबन्धभेद 
मध्यम 
म खरागभेद 
मूकगौण्डली 
वदनभेद 
रस 
रसदृष्टी 
रसाभास 
रेखालिि 
रेिक 
रौद्र(रस) 
लघ  (नृत्त) 
लास्य 
लास्याङ ग (देशी) 
लोकधमी 
विोभेद 
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वतयना 
वाचिक (अचभनय) 
चवकट 
चवभाव 
चवहचसत 
चवषम 
वीथी 
वीर (रस) 
वृचत्त 
वैताचलक 
व्यचभिाचरभाव (लिि) 
व्यचभिाचरभावभेद 
व्यचभिाचरदृष्टी 
शाखा 
शान्त (रस) 
चशरोभेद 
श द्धपद्धचत 
शृांङ गार (रस)[सांभोग] 
[चवप्रलम्भ] 
श्रमचवचध 
श्वसनभेद (मतान्तरासह) 
सांिाचरभाव 
सभापचतलिि 
सभासांचनवशे 
सांप्रदायलिि, ग ि-दोष 
स्कन्धभेद 
स्थाचयदृष्टी 
साचत्त्वक भाव 
सात्त्वती वृचत्त 
सांय तहस्त 
स्स्मत 
सूत्रधार 
स्थान (प रुषस्थाने) 
स्थान (स्त्रीस्थाने) 
स्थान (देशी स्थाने) 
स्थान (उपचवष्टस्थाने) 
स्थान (स प्तस्थाने) 
हस्तकरिलिि 
हस्तकरि भेद 
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हस्तिेत्र भेद 
हस्तभेद 
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