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അഥ ഥേമാഽധ്യായഃ

ണമ്യ ശിരസാ േദവൗ പിതാമഹമേഹശ്വരൗ
നാട്യശാ ം വക്ഷ്യാമി ഹ്മണാ യദുദാഹൃതം
സമാപ്തജപ്യം തിനം സ്വസുൈതഃ പരിവാരിതം
അനധ്യാേയ കദാചി ഭരതം നാട്യേകാവിദം
മുനയഃ പര പാൈസ്യനമാേ യ മുഖാഃ പുരാ
പ േസ്ത മഹാത്മാേനാ നിയേത ിയബുദ്ധയഃ
േയാഽയം ഭഗവതാ സമ്യ്രഗ്ഗഥിേതാ േവദസമ്മിതഃ
നാട്യേവദം കഥം ഹ്മ ത്പന്നഃ കസ്യ വാ കൃേത
കത്യംഗഃ കി മാണശ്ച േയാഗശ്ചാസ്യ കീദൃശഃ
സർവേമതദ്യഥാതത്ത്വം ഭഗവന്വ മർഹസി
േതഷാം തു വചനം ത്വാ മുനീനാം ഭരേതാ മുനിഃ

ത വാച തേതാ വാക്യം നാട്യേവദകഥാം തി
ഭവദ്ഭിഃ ശുചിഭിർഭൂത്വാ തഥാഽവഹിതമാനൈസഃ

യതാം നാട്യേവദസ്യ സംഭേവാ ഹ്മനിർമിതഃ
പൂർവം കൃതയുേഗ വി ാ വൃേത്ത സ്വായംഭുേവഽന്തേര
േ തായുേഗഽഥ സ ാേപ്ത മേനാർൈവവസ്വതസ്യ തു

ാമ്യധർമ വൃേത്ത തു കാമേലാഭവശം ഗേത
ഈർഷ്യാേ ാധാദിസംമൂേഢ േലാേക സുഖിതദുഃഖിേത
േദവദാനവഗന്ധർവയക്ഷരേക്ഷാമേഹാരൈഗഃ
ജംബുദ്വീേപ സമാ ാേന്ത േലാകപാല തിഷ്ഠിേത
മേഹ മുൈഖർേദൈവരുക്തഃ കില പിതാമഹഃ

ീഡനീയകമിച്ഛാേമാ ദൃഷ്യം വ്യം ച യദ്ഭേവത്
ന േവദവ്യവഹാേരാഽയം സം ാവ്യഃ ശൂ ജാതിഷു
തസ്മാ ജാപരം േവദം പഞ്ചമം സാർവവർണികം
ഏവമസ്ത്വിതി താനുക്ത്വാ േദവരാജം വിസൃജ്യ ച
സസ്മാര ചതുേരാ േവദാേന്യാഗമാസ്ഥായ തത്ത്വവിത്
( േനേമ േവദാ യതഃ ാവ്യാഃ ീശൂ ാദ്യാസു ജാതിഷു
േവദമന്യത്തതഃ േക്ഷ്യ സർവ ാവ്യം തു പഞ്ചമം )
ധർമ്യമർഥ്യം യശസ്യം ച േസാപേദശ്യം സസം ഹം
ഭവിഷ്യതശ്ച േലാകസ്യ സർവകർമാനുദർശകം
സർവശാ ാർഥസമ്പന്നം സർവശിൽപ വർതകം
നാട്യാഖ്യം പഞ്ചമം േവദം േസതിഹാസം കേരാമ്യഹം
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ഏവം സങ്കൽപ്യ ഭഗവാൻ സർവേവദാനനുസ്മരൻ
നാട്യേവദം തതശ്ചേ ചതുർേവദാംഗസംഭവം
ജ ാഹ പാഠ്യമൃേഗ്വദാത്സാമേഭ്യാ ഗീതേമവ ച
യജുർേവദാദഭിനയാൻ രസാനാഥർവണാദപി
േവേദാപേവൈദഃ സംബേദ്ധാ നാട്യേവേദാ മഹാത്മനാ
ഏവം ഭഗവതാ സൃേഷ്ടാ ഹ്മണാ സർവേവദിനാ
ഉത്പാദ്യ നാട്യേവദം തു േഹ്മാവാച സുേരശ്വരം
ഇതിഹാേസാ മയാ സൃഷ്ടഃ സ സുേരഷു നിയുജ്യതാം
കുശലാ േയ വിദഗ്ധാശ്ച ഗൽഭാശ്ച ജിത മാഃ
േതഷ്വയം നാട്യസഞ്ജ്േഞാ ഹി േവദഃ സ്രങ്കാമ്യതാം ത്വയാ
ത ത്വാ വചനം ശേ ാ ഹ്മണാ യദുദാഹൃതം

ാഞ്ജലിഃ ണേതാ ഭൂത്വാ ത വാച പിതാമഹം
ഹേണ ധാരേണ ജ്ഞാേന േയാേഗ ചാസ്യ സത്തമ

അശക്താ ഭഗവൻ േദവാ അേയാഗ്യാ നാട്യകർമണി
യ ഇേമ േവദഗുഹ്യജ്ഞാ ഋഷയഃ സംശിത താഃ
ഏേതഽസ്യ ഹേണ ശക്താഃ േയാേഗ ധാരേണ തഥാ

ത്വാ തു ശ വചനം മാമാഹാംബുജസംഭവഃ
ത്വം പു ശതസംയുക്തഃ േയാക്താഽസ്യ ഭവാനഘ
ആജ്ഞാപിേതാ വിദിത്വാഽഹം നാട്യേവദം പിതാമഹാത്
പു ാനധ്യാപയാമാസ േയാഗം ചാപി തത്ത്വതഃ
ശാണ്ഡില്യം ൈചവ വാത്സ്യം ച േകാഹലം ദത്തിലം തഥാ
ജടിലംബഷ്ടകൗ ൈചവ ത മഗ്നിശിഖം തഥാ
ൈസന്ധവം സപുേലാമാനം ശാഡ്വലിം വിപുലം തഥാ
കപിഞ്ജലിം വാദിരം ച യമധൂ ായണൗ തഥാ
ജംബുധ്വജം കാകജംഘം സ്വർണകം താപസം തഥാ
ൈകദാരിം ശാലികർണം ച ദീർഘഗാ ം ച ശാലികം
കൗത്സം താണ്ഡായനിം ൈചവ പിംഗലം ചി കം തഥാ
ബ ലം ഭല്ലകം ൈചവ മുഷ്ഠികം ൈസന്ധവായനം
ൈതതിലം ഭാർഗവം ൈചവ ശുചിം ബഹുലേമവ ച
അബുധം ബുധേസനം ച പാ കർണം സുേകരലം
ഋജുകം മണ്ഡകം ൈചവ ശംബരം വ ലം തഥാ
മാഗധം സരലം ൈചവ കർതാരം േചാ േമവ ച
തുഷാരം പാർഷദം ൈചവ ഗൗതമം ബാദരായണം
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വിശാലം ശബലം ൈചവ സുനാമം േമഷേമവ ച
കാലിയം മരം ൈചവ തഥാ പീഠമുഖം മുനിം
നഖകുട്ടാശ്മകുട്ടൗ ച ഷട്പദം േസാത്തമം തഥാ
പാദുേകാപാനഹൗ ൈചവ തിം ചാഷസ്വരം തഥാ
അഗ്നികുണ്ഡാജ്യകുണ്ഡൗ ച വിതണ്ഡ്യ താണ്ഡ്യേമവ ച
കർതരാക്ഷം ഹിരണ്യാക്ഷം കുശലം ദുസ്സഹം തഥാ
ലാജം ഭയാനകം ൈചവ ബീഭത്സം സവിചക്ഷണം
പു ാക്ഷം പു നാസം ചാപ്യസിതം സിതേമവ ച
വിദ ജ്ജിഹ്വം മഹാജിഹ്വം ശാലങ്കായനേമവ ച
ശ്യാമായനം മാഠരം ച േലാഹിതാംഗം തൈഥവ ച
സംവർതകം പഞ്ചശിഖം ിശിഖം ശിഖേമവ ച
ശംഖവർണമുഖം ശണ്ഡം ശ കർണമഥാപി ച
ശ േനമിം ഗഭസ്തിം ചാപ്യംശുമാലിം ശഠം തഥാ
വിദ തം ശാതജംഘം ച രൗ ം വീരമഥാപി ച
പിതാമഹാജ്ഞയാഽസ്മാഭിർേലാകസ്യ ച ഗുേണപ്സയാ

േയാജിതം പു ശതം യഥാഭൂമിവിഭാഗശഃ
േയാ യസ്മിൻകർമണി യഥാ േയാഗ്യസ്തസ്മിൻ സ േയാജിതഃ
ഭാരതീം സാത്വതീം ൈചവ വൃഈത്തിമാരഭടീം തഥാ
സമാ ിതഃ േയാഗ യുേക്താ ൈവ മയാ ദ്വിജാഃ
പരിഗൃഹ്യ ണമ്യാഥ ഹ്മാ വിജ്ഞാപിേതാ മയാ
അഥാഹ മാം സുരഗുരുഃ ൈകശികിമപി േയാജയ
യച്ച തസ്യാഃ ക്ഷമം വ്യം തദ് ഹി ദ്വിജസത്തമ
ഏവം േതനാസ്മ്യഭിഹിതഃ ത ക്തശ്ച മയാ ഭുഃ
ദീയതാം ഭഗവ വ്യം ൈകശിക്യാഃ സ േയാജകം
നൃത്താംഗഹാരസമ്പന്നാ രസഭാവ ിയാത്മികാ
ദൃഷ്ടാ മയാ ഭഗവേതാ നീലകണ്ഠസ്യ നൃത്യതഃ
ൈകശികീ ഷ്ലക്ഷ്ണൈനപഥ്യാ ശൃംഗാരരസസംഭവാ
അശക്യാ പുരുൈഷഃ സാ തു േയാ ം ീജനാദൃേത
തേതാഽസൃജന്മഹാേതജാ മനസാഽപ്സരേസാ വിഭുഃ
നാട്യാലങ്കാരചതുരാഃ ാദാന്മഹ്യം േയാഗതഃ
മ േകശീം സുേകശീം ച മി േകശീം സുേലാചനാം
സൗദാമിനീം േദവദത്താം േദവേസനാം മേനാരമാം
സുദതീം സുന്ദരീം ൈചവ വിദഗ്ധാം വിപുലാം തഥാ
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സുമാലാം സന്തതിം ൈചവ സുനന്ദാം സുമുഖീം തഥാ
മാഗധീമർജുനീം ൈചവ സരലാം േകരലാം ധൃതിം
നന്ദാം സപുഷ്കലാം ൈചവ കലമാം ൈചവ േമ ദദൗ
സ്വാതിർഭാണ്ഡനിയുക്ത സഹ ശിൈഷ്യഃ സ്വയംഭുവാ
നാരദാദ്യാശ്ച ഗന്ധർവാ ഗാനേയാേഗ നിേയാജിതാഃ
ഏവം നാട്യമിദം സമ്യഗ്ബുദ്ധ്വാ സർൈവഃ സുൈതഃ സഹ
സ്വാതിനാരദസംയുേക്താ േവദേവദാംഗകാരണം
ഉപസ്ഥിേതാഽഹം ഹ്മാണം േയാഗാർഥം കൃതാഞ്ജലിഃ
നാട്യസ്യ ഹണം ാപ്തം ഹി കിം കരവാണ്യഹം
ഏത വചനം ത്വാ ത വാച പിതാമഹഃ
മഹാനയം േയാഗസ്യ സമയഃ ത പസ്ഥിതഃ
അയം ധ്വജമഹഃ ീമാൻ മേഹ സ്യ വർതേത
അേ ദാനീമയം േവേദാ നാട്യസഞ്ജ്ഞഃ യുജ്യതാം
തതസ്തസ്മിന്ധ്വജമേഹ നിഹതാസുരദാനേവ

ഹൃഷ്ടാമരസങ്കീർേണ മേഹ വിജേയാത്സേവ
പൂർവം കൃതാ മയാ നാന്ദീ ഹ്യാശീർവചസംയുതാ
അഷ്ടാംഗപദസംയുക്താ വിചി ാ േവദനിർമിതാ
തദേന്തഽനുകൃതിർബദ്ധാ യഥാ ൈദത്യാഃ സുൈരർജിതാഃ
സംേഫടവി വകൃതാ േച്ഛദ്യേഭദ്യാഹവാൽമികാ
തേതാ ഹ്മാദേയാ േദവാഃ േയാഗപരിേതാഷിതാഃ

ദദുർമ േതഭ്യ സർേവാപകരണാനി ൈവ
ീത ഥമം ശേ ാ ദത്തവാൻസ്വം ധ്വജം ശുഭം
ഹ്മാ കുടിലകം ൈചവ ഭൃംഗാരം വരുണഃ ശുഭം

സൂര്യശ്ഛ ം ശിവസ്സിദ്ധിം വായുർവ്യജനേമവ ച
വി ഃ സിംഹാസനം ൈചവ കുേബേരാ മുകുടം തഥാ

ാവ്യത്വം േ ക്ഷണീയസ്യ ദദൗ േദവീ സരസ്വതീ
േശഷാ േയ േദവഗന്ധർവാ യക്ഷരാക്ഷസപന്നഗാഃ
തസ്മിൻസദസ്യഭിേ താന്നാനാജാതിഗുണാ യാൻ
അംശാംൈശർഭാഷിതം ഭാവാൻ രസാൻ രൂപം ബലം തഥാ
ദത്തവന്തഃ ഹൃഷ്ടാേസ്ത മ േതേഭ്യാ ദിവൗകസഃ
ഏവം േയാേഗ ാരേബ്ധ ൈദത്യദാനവനാശേന
അഭവൻ ഭിതാഃ സർേവ ൈദത്യാ േയ ത സംഗതാഃ
വിരൂപാക്ഷ പുേരാഗാംശ്ച വിഘ്നാൻേ ാത്സാഹ്യ േതഽ വൻ
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ന ക്ഷമിഷ്യാമേഹ നാട്യേമതദാഗമ്യതാമിതി
തതൈസ്തരസുൈരഃ സാർധം വിഘ്നാ മായാമുപാ ിതാഃ
വാചേശ്ചഷ്ടാം തിം ൈചവ സ്തംഭയന്തി സ്മ നൃത്യതാം
തഥാ വിധ്വംസനം ദൃഷ്ട്വാ സൂ ധാരസ്യ േദവരാട്
കസ്മാത് േയാഗൈവഷമ്യമിത ക്ത്വാ ധ്യാനമാവിശത്
അഥാപശ്യത്സേദാ വിൈഘ്നഃ സമന്താദ്പരിവാരിതം
സേഹതൈരഃ സൂ ധാരം നഷ്ടസഞ്ജ്ഞം ജഡീകൃതം
ഉത്ഥായ ത്വരിതം ശ ം ഗൃഹീത്വാ ധ്വജമുത്തമം
സർവരേത്നാജ്ജ്വലതനുഃ കിഞ്ചിദുദ്വൃത േലാചനഃ
രംഗപീഠഗതാന്വിഘ്നാനസുരാംൈശ്ചവ േദവരാട്
ജർജരീകൃതേദഹാംസ്താനകേരാജ്ജർജേരണ സഃ
നിഹേതഷു ച സർേവഷുഅ വിേഘ്നഷു സഹ ദാനൈവഃ
സ ഹൃഷ്യ തേതാ വാക്യമാഹുഃ സർേവ ദിവൗകസഃ
അേഹാ ഹരണം ദിവ്യമിദമാസാദിതം ത്വയാ
ജർജരീകൃതസർവാംഗാ േയൈനേത ദാനവാഃ കൃതാഃ
യസ്മാദേനന േത വിഘ്നാഃ സാസുരാ ജർജരീകൃതാഃ
തസ്മാജ്ജർജര ഏേവതി നാമേതാഽയം ഭവിഷ്യതി
േശഷാ േയ ൈചവ ഹിംസാർഥമുപയാസ്യന്തി ഹിംസകാഃ
ദൃൈഷ്ട്വവ ജർജരം േതഽപി ഗമിഷ്യേന്ത്യവേമവ തു
ഏവേമവാസ്ത്വിതി തതഃ ശ ഃ േ ാവാച താൻസുരാൻ
രക്ഷാഭൂതശ്ച സർേവഷാം ഭവിഷ്യേത്യഷ ജർജരഃ

േയാേഗ േത േഹ്യവം സ്ഫീേത ശ മേഹ പുനഃ
ാസം സഞ്ജനയന്തി സ്മ വിഘ്നാഃ േശഷാ നൃത്യതാം

ദൃഷ്ട്വാ േതഷാം വ്യവസിതം ൈദത്യാനാം വി കാരജം
ഉപസ്ഥിേതാഽഹം ഹ്മാണം സുൈതഃ സർൈവഃ സമന്വിതഃ
നിശ്ചിതാ ഭഗവന്വിഘ്നാ നാട്യസ്യാസ്യ വിനാശേന
അസ്യ രക്ഷാവിധിം സമ്യഗാജ്ഞാപയ സുേരശ്വര
തതശ്ച വിശ്വകർമാണം േഹ്മാവാച യത്നതഃ
കുരു ലക്ഷണസമ്പന്നം നാട്യേവശ്മ മഹാമേത
തേതാഽചിേരണ കാേലന വിശ്വകർമാ മഹ ഭം
സർവലക്ഷണസമ്പന്നം കൃത്വാ നാട്യഗൃഹം തു സഃ
േ ാക്തവാ ഹിണം ഗത്വാ സഭായാ കൃതാഞ്ജലീഃ
സജ്ജം നാട്യഗൃഹം േദവ തേദേവക്ഷിതുമർഹസി
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തതഃ സഹ മേഹേ ണ സുൈരഃ സർൈവശ്ച േസതൈരഃ
ആഅഗതസ്ത്വരിേതാ ദൃ ം ഹിേണാ നാട്യമണ്ഡപം
ദൃഷ്ട്വാ നാട്യഗൃഹം ഹ്മാ ാഹ സർവാൻസുരാംസ്തതഃ
അംശഭാൈഗർഭവദ്ഭി രേക്ഷ്യാഽയം നാട്യമണ്ഡപഃ
രക്ഷേണ മണ്ഡപസ്യാഥ വിനിയുക്ത ച മാഃ
േലാകപാലാസ്തഥാ ദി വിദിക്ഷ്വപി ച മാരുതാഃ
േനപഥ്യഭൂമൗ മി നിക്ഷിേപ്താ വരുേണാഽംബേര
േവദികാരക്ഷേണ വഹ്നിർഭാേണ്ഡ സർവദിവൗകസഃ
വർണാശ്ചത്വാര ഏവാഥ സ്തംേഭഷു വിനിേയാജിതാഃ
ആദിത്യാൈശ്ചവ രു ാശ്ച സ്ഥിതാഃ സ്തംഭാന്തേരശ്വഥ
ധാരണീശ്വഥ ഭൂതാനി ശാലാസ്വപ്സരസ്തഥാ
സർവേവശ്മസു യക്ഷിേണ്യാ മഹീപൃേഷ്ഠ മേഹാദധിഃ
ദ്വാരശാലാനിയുക്തൗ തു താന്തഃ കാല ഏവ ച
സ്ഥാപിതൗ ദ്വാരപേ ഷു നാഗമുഖ്യൗ മഹാബലൗ
േദഹല്യാം യമദണ്ഡ ശൂലം തേസ്യാപരി സ്ഥിതം
ദ്വാരപാലൗ സ്ഥിതൗ ചൗഭൗ നിയതിർമൃത േരവ ച
പാർേശ്വ ച രംഗപീഠസ്യ മേഹ ഃ സ്ഥിതവാൻസ്വയം
സ്ഥാപിതാ മത്തവാരണ്യാം വിദ ൈദ്ദത്യനിഷൂദനീ
സ്തംേഭഷു മത്തവാരണ്യാഃ സ്ഥാപിതാ പരിപാലേന
ഭൂതയക്ഷപിശാശ്ച ഗുഹ്യകാശ്ച മഹാബലാഃ
ജർജേര തു വിനിക്ഷിപ്തം വ ം ൈദത്യനിബർഹണം
തത്പർവസു വിനിക്ഷിപ്താഃ സുേര ാ ഹ്യമിതൗജസഃ
ശിരഃപർവസ്ഥിേതാ ഹ്മാ ദ്വിതീേയ ശങ്കരസ്തഥാ
തൃതീേയ ച സ്ഥിേതാ വി ശ്ചതുർേഥ ന്ദ ഏവ ച
പഞ്ചേമ ച മഹാനാഗാഃ േശഷവാസുകിതക്ഷകാഃ
ഏവം വിഘ്നവിനാശായ സ്ഥാപിതാ ജർജേര സുരാഃ
രംഗപീഠസ്യ മേധ്യ തു സ്വയം ഹ്മാ തിഷ്ഠിതഃ
ഇഷ്ട്യർഥം രംഗമേധ്യ തു ിയേത പുഷ്പേമാക്ഷണം
പാതാലവാസിേനാ േയ ച യക്ഷഗുഹ്യകപന്നഗാഃ
അധസ്താ ംഗപീഠസ്യ രക്ഷേണ േത നിേയാജിതാഃ
നായകം രക്ഷതീ നായികാം ച സരസ്വതീ
വിദൂഷകമഥൗങ്കാരഃ േശശാ കൃതിർഹരഃ
യാേന്യതാനി നിയുക്താനി ൈദവതാനീഹ രക്ഷേണ
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ഏതാേന്യവാധിൈദവാനി ഭവിഷ്യന്തീത വാച സഃ
ഏതസ്മിന്നന്തേര േദൈവഃ സർൈവരുക്തഃ പിതാമഹഃ
സാമ്നാ താവദിേമ വിഘ്നാഃ സ്ഥാപ്യന്താം വചസാ ത്വയാ
പൂർവം സാമം േയാക്തവ്യം ദ്വിതീയം ദാനേമവ ച
തേയാരുപരി േഭദ തേതാ ദണ്ഡഃ യുജ്യേത
േദവാനാം വചനം ത്വാ ഹ്മാ വിഘ്നാനുവാച ഹ
കസ്മാദ്ഭവേന്താ നാട്യസ്യ വിനാശായ സമുത്ഥിതാഃ

ഹ്മേണാ വചനം ത്വാ വിരൂപാേക്ഷാഽ വീദ്വചഃ
ൈദൈത്യർവിഘ്നഗൈണഃ സാർധം സാമപൂർവമിദം തതഃ
േയാഽയം ഭഗവതാ സൃേഷ്ടാ നാട്യേവദഃ സുേരച്ഛയാ

ത്യാേദേശാഽയമസ്മാകം സുരാർഥം ഭവതാ കൃതഃ
തൈന്നതേദവം കർതവ്യം ത്വയാ േലാകപിതാമഹ
യഥാ േദവസ്തഥാ ൈദത്യാസ്ത്വത്തഃ സർേവ വിനിർഗതാഃ
വിഘ്നാനാം വചനം ത്വാ ഹ്മാ വചനമ വീത്
അലം േവാ മന നാ ൈദത്യാ വിഷാദം ത്യജതാനഘാഃ
ഭവതാം േദവതാനാം ച ശുഭാശുഭവികൽപകഃ
കർമഭാവാന്വയാേപക്ഷീ നാട്യേവേദാ മയാ കൃതഃ
ൈനകാന്തേതാഽ ഭവതാം േദവാനാം ചാനുഭാവനം
ൈ േലാക്യാസ്യാസ്യ സർവസ്യ നാട്യം ഭാവാനുകീർതനം
ക്വചിദ്ധർമഃ ക്വചിത് ീഡാ ക്വചിദർഥഃ ക്വചിച്ഛമഃ
ക്വചിദ്ധാസ്യം ക്വചിദ ദ്ധം ക്വചിത്കാമഃ ക്വചിദ്വധഃ
ധർേമാ ധർമ വൃത്താനാം കാമഃ കാേമാപേസവിനാം
നി േഹാ ദുർവിനീതാനാം വിനീതാനാം ദമ ിയാ

ീബാനാം ധാർഷ്ട്യജനനമുത്സാഹഃ ശൂരമാനിനാം
അബുധാനാം വിേബാധശ്ച ൈവദുഷ്യം വിദുഷാമപി
ഈശ്വരാണാം വിലാസശ്ച ൈസ്ഥര്യം ദുഃഖാർദിതസ്യ ച
അർേഥാപജീവിനാമർേഥാ ധൃതിരുേദ്വഗേചതസാം
നാനാഭാേവാപസമ്പന്നം നാനാവസ്ഥാന്തരാത്മകം
േലാകവൃത്താനുകരണം നാട്യേമതന്മയാ കൃതം
ഉത്തമാധമമധ്യാനാം നരാണാം കർമസം യം
ഹിേതാപേദശജനനം ധൃതി ീഡാസുഖാദികൃത്
(ഏത േസഷു ഭാേവഷു സർവകർമ ിയാസ്വഥ
സർേവാപേദശജനനം നാട്യം േലാേക ഭവിഷ്യതി)
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ദുഃഖാർതാനാം മാർതാനാം േശാകാർതാനാം തപസ്വിനാം
വി ാന്തിജനനം കാേല നാട്യേമതദ്ഭവിഷ്യതി
ധർമ്യം യശസ്യമായുഷ്യം ഹിതം ബുദ്ധിവിവർധനം
േലാേകാപേദശജനനം നാട്യേമതദ്ഭവിഷ്യതി
ന തജ്ജ്ഞാനം ന തച്ഛിൽപം ന സാ വിദ്യാ ന സാ കലാ
നാസൗ േയാേഗാ ന തത്കർമ നാേട്യഽസ്മിൻ യന്ന ദൃശ്യേത
തന്നാ മന ഃ കർതേവ്യാ ഭവദ്ഭിരമരാൻ തി
സപ്തദ്വീപാനുകരണം നാട്യേമതദ്ഭവിഷ്യതി
(േയനാനുകരണം നാട്യേമതത്തദ്യന്മയാ കൃതം)
േദവാനാമസുരാണാം ച രാജ്ഞാമഥ കുടുംബിനാം

ഹ്മർഷീണാം ച വിേജ്ഞയം നാട്യം വൃത്താന്തദർശകം
േയാഽയം സ്വഭാേവാ േലാകസ്യ സുഖദുഃഖസമന്വിതഃ
േസാഽംഗാദ്യഭിനേയാേപേതാ നാട്യമിത്യഭിധീയേത
(േവദവിേദ്യതിഹാസാനാമാഖ്യാനപരികൽപനം
വിേനാദകരണം േലാേക നാട്യേമതദ്ഭവിഷ്യതി

തി തിസദാചാരപരിേശഷാർഥകൽപനം
വിേനാദജനനം േലാേക നാട്യേമതദ്ഭവിഷ്യതി)
ഏതസ്മിന്നന്തേര േദവാൻ സർവാനാഹ പിതാമഹഃ

ിയതാമദ്യ വിധിവദ്യജനം നാട്യമണ്ഡേപ
ബലി ദാൈനർേഹാൈമശ്ച മ ൗഷധിസമന്വിൈതഃ
േഭാൈജ്യർഭൈക്ഷശ്ച പാൈനശ്ച ബലിഃ സമുപകൽപതാം
മർത്യേലാകഗതാഃ സർേവ ശുഭാം പൂജാമവാപ്സ്യഥ
അപൂജയിത്വാ രംഗം തു ൈനവ േ ക്ഷാം വർതേയത്
അപൂജയിത്വാ രംഗം തു യഃ േ ക്ഷാം കൽപയിഷ്യതി
നിഷ്ഫലം തസ്യ തത് ജ്ഞാനം തിര്യേഗ്യാനിം ച യാസ്യതി
യേജ്ഞന സംമിതം േഹ്യദ ംഗൈദവതപൂജനം
തസ്മാത്സർവ യേത്നന കർതവ്യം നാട്യേയാ ഭിഃ
നർതേകാഽർഥപതിർവാപി യഃ പൂജാം ന കരിഷ്യതി
ന കാരയിഷ്യന്ത്യൈന്യർവാ ാേപ്നാത്യപചയം തു സഃ
യഥാവിധിം യഥാദൃഷ്ടം യ പൂജാം കരിഷ്യതി
സ ലപ്സ്യേത ശുഭാനർഥാൻ സ്വർഗേലാകം ച യാസ്യതി
ഏവമുക്ത്വാ തു ഭഗവാ ഹിണഃ സഹേദവൈതഃ
രംഗപൂജാം കുരുേശ്വതി മാേമവം സമേചാദയത്
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ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ നാേട്യാത്പത്തിർനാമ ഥേമാഽധ്യായഃ
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ദ്വിതീേയാ�ധ്യായഃ

ഭരതസ്യ വചഃ ത്വാ പ ർമുനയസ്തതഃ
ഭഗവൻ േ ാതുമിച്ഛാേമാ യജനം രംഗസം യം
അഥ വാ യാ ിയാസ്ത ലക്ഷണം യച്ച പൂജനം
ഭവിഷ്യദ്ഭിർനൈരഃ കാര്യം കഥം തന്നാട്യേവശ്മനി
ഇഹാദിർനാട്യേയാഗസ്യ നാട്യമണ്ഡപ ഏവ ഹി
തസ്മാത്തൈസ്യവ താവത്ത്വം ലക്ഷണം വ മർഹസി
േതഷാം തു വചനം ത്വാ മുനീനാം ഭരേതാ� വീത്
ലക്ഷണം പൂജനം ൈചവ യതാം നാട്യേവശ്മനഃ
ദിവ്യാനാം മാനസീ സൃഷ്ടിർഗൃേഹഷൂപവേനഷു ച
( യഥാ ഭാവാഭിനിർവർത്യാഃ സർേവ ഭാവാ മാനുഷാഃ )
നരാണാം യത്നതഃ കാര്യാ ലക്ഷണാഭിഹിതാ ിയാ

യതാം തദ്യഥാ യ കർതേവ്യാ നാട്യമണ്ഡപഃ
തസ്യ വാ ച പൂജാ ച യഥാ േയാജ്യാ യത്നതഃ
ഇഹ േ ക്ഷ്യാഗൃഹം ദൃഷ്ട്വാ ധീമതാ വിശ്വകർമണാ

ിവിധഃ സന്നിേവശശ്ച ശാ തഃ പരികൽപിതഃ
വികൃഷ്ടശ്ചതുര ശ്ച ്യ ൈശ്ചവ തു മണ്ഡപഃ
േതഷാം ീണി മാണാനി േജ്യഷ്ഠം മധ്യം തഥാ�വരം

മാണേമഷാം നിർദിഷ്ടം ഹസ്തദണ്ഡസമാ യം
ശതം ചാഷ്ടൗ ചതുഃഷഷ്ടിർഹസ്താ ദ്വാ ിംശേദവ ച
അഷ്ടാധികം ശതം േജ്യഷ്ഠം ചതുഃഷഷ്ടി മധ്യമം
കനീയ തഥാ േവശ്മ ഹസ്താ ദ്വാ ിംശദിഷ്യേത
േദവാനാം തു ഭേവേജ്ജ്യഷ്ഠം നൃപാണാം മധ്യമം ഭേവത്
േശഷാണാം കൃതീനാം തു കനീയഃ സംവിധീയേത
(േ ക്ഷാഗൃഹാണാം സർേവഷാം ശസ്തം മധ്യമം തം
ത പാഠ്യം ച േഗയം ച സുഖ ാവ്യതരം ഭേവത്
േ ക്ഷാഗൃഹാണാം സർേവഷാം ി കാേരാ വിധിഃ തഃ
വികൃഷ്ടശ്ചതുര ശ്ച ്യ ൈശ്ചവ േയാ ഭിഃ
കനീയ തം ്യ ം ചതുര ം തു മധ്യമം
േജ്യഷ്ഠം വികൃഷ്ടം വിേജ്ഞയം നാട്യേവദ േയാ ഭിഃ )

മാണം യച്ച നിർദിഷ്ടം ലക്ഷണം വിശ്വകർമണാ
േ ക്ഷാഗൃഹാണാം സർേവഷാം തൈച്ചവ ഹി നിേബാധത
അണൂ രജശ്ച വാലശ്ച ലിക്ഷാ യൂകാ യവസ്തഥാ
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അംഗുലം ച തഥാ ഹേസ്താ ദണ്ഡൈശ്ചവ കീർതിതഃ
അണേവാ�ഷ്ടൗ രജഃ േ ാക്തം താന്യഷ്ടൗ വാല ഉച്യേത
വാലാസ്ത്വഷ്ടൗ ഭേവല്ലിക്ഷാ യൂകാ ലിക്ഷാഷ്ടകം ഭേവത്
യൂകാസ്ത്വഷ്ടൗ യേവാ േജ്ഞേയാ യവാസ്ത്വഷ്ടൗ തഥാംഗുലം
അംഗുലാനി തഥാ ഹസ്തശ്ചതുർവിംശതിരുച്യേത
ചതുർഹേസ്താ ഭേവദ്ദേണ്ഡാ നിർദിഷ്ട മാണതഃ
അേനൈനവ മാേണന വക്ഷ്യാേമ്യഷാം വിനിർണയം
ചതുഃഷഷ്ടികരാൻകുര്യാദ്ദീർഘേത്വന തു മണ്ഡപം
ദ്വാ ിംശതം ച വിസ്താരന്മർത്യാനാം േയാ ഭേവദിഹ
അത ഊർധ്വം ന കർതവ്യഃ കർതൃഭിർനാട്യമണ്ഡപഃ
യസ്മാദവ്യക്തഭാവം ഹി ത നാട്യം േജദിതി
മണ്ഡേപ വി കൃേഷ്ട തു പാഠ്യമുച്ചാരിതസ്വരം
അനിസ്സരണധർമത്വാദ്വിസ്വരത്വം ഭൃശം േജത്
യശ്ചാപ്യാസ്യഗേതാ ഭാേവാ നാനാദൃഷ്ടിസമന്വിതഃ
സ േവശ്മനഃ കൃഷ്ടത്വാദ് േജദവ്യക്തതാം പരാം
േ ക്ഷാഗൃഹാണാം സർേവഷാം തസ്മാന്മധ്യമമിഷ്യേത
യാവത്പാഠ്യം ച േഗയം ച ത വ്യതരം ഭേവത്
[േ ക്ഷാഗൃഹാണാം സർേവഷാം ി കാേരാ വിധിഃ തഃ
വികൃഷ്ടശ്ചതുര ശ്ച ്യ ൈശ്ചവ േയാ ഭിഃ )
കനീയ തം ്യ ം ചതുര ം തു മധ്യമം
േജ്യഷ്ഠം വികൃഷ്ടം വിേജ്ഞയം നാട്യേവദ േയാ ഭിഃ ]
േദവാനാം മാനസീ സൃഷ്ടിർഗൃേഹഷൂപവേനഷു ച
യത്നഭാവാഭിനിഷ്പന്നാഃ സർേവ ഭാവാ ഹി മാനുഷാ
തസ്മാേദ്ദവകൃൈതർഭാൈവർന വി ർേധത മാനുഷഃ
മാനുഷസ്യ തു േഗഹസ്യ സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
ഭൂേമർവിഭാഗം പൂർവം തു പരീേക്ഷത േയാജക
തേതാ വാ മാേണന ാരേഭത ശുേഭച്ഛയാ
സമാ സ്ഥിരാ തു കഠിനാഅ കൃഷ്ണാ ഗൗരീ ച യാ ഭേവത്
ഭൂമിസ്തൈ വ കർതവ്യഃ കർതൃഭിർനാട്യമണ്ഡപഃ

ഥമം േശാധനം കൃത്വാ ലാംഗേലന സമുത്കൃേഷത്
അസ്ഥികീലകപാലാനി തൃണഗുൽമാംശ്ച േശാധേയത്
േശാധയിത്വാ വസുമതീം മാണം നിർദിേശത്തതഃ
( ീണ ത്തരാണി സൗമ്യം ച വിശാഖാപി ച േരവതീ ,
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ഹസ്തിതിഷ്യാനുരാധാശ്ച ശസ്താ നാട്യകർമണി )
പുഷ്യനക്ഷ േയാേഗന ശു ം സൂ ം സാരേയത്
കാർപാസം ബാൽബജം വാപി മൗഞ്ജം വാൽകലേമവ ച
സൂ ം ബുൈധ കർതവ്യം യസ്യ േച്ഛേദാ ന വിദ്യേത
അർധച്ഛിേന്ന ഭേവ േ സ്വാമിേനാ മരണം വം

ിഭാഗച്ഛിന്നയാ രജ്വാ രാ േകാേപാ വിധീയേത
ഛിന്നായാം തു ചതുർഭാേഗ േയാ ർനാശ ഉച്യേത
ഹസ്താത് ഷ്ടയാ വാപി കശ്ചിത്വപചേയാ ഭേവത്
തസ്മാന്നിത്യം യേത്നന ര ഹണമിഷ്യേത
കാര്യം ൈചവ യേത്നന മാനം നാട്യഗൃഹസ്യ തു
മുഹൂർേതനാനുകൂേലന തിഥ്യാ സുകരേണന ച

ാഹ്മണാംസ്തർപയിത്വാ തു പുണ്യാഹം വാചേയത്തതഃ
ശാന്തിേതായം തേതാ ദത്ത്വാ തതഃ സൂ ം സാരേയത്
ചതുഷ്ഷഷ്ടികരാൻകൃത്വാ ദ്വിധാ കുര്യാത്പുനശ്ച താൻ
പൃഷ്ഠേതാ േയാ ഭേവദ്ഭാേഗാ ദ്വിധാഭൂതസ്യ തസ്യ തു
സമമർധവിഭാേഗന രംഗശീർഷം കൽപേയത്
പശ്ചിേമ ച വിഭാേഗ�ഥ േനപഥ്യഗൃഹമാദിേശത്
വിഭജ്യ ഭാഗാന്വിധിവദ്യയഥാവദനുപൂർവശഃ
ശുേഭ നക്ഷ േയാേഗ ച മണ്ഡപസ്യ നിേവശനം
ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷർമൃദംഗപണവാദിഭിഃ
സർവാേതാൈദ്യഃ ണുദിൈതഃ സ്ഥാപനം കാര്യേമവ തു
ഉത്സാര്യാണി ത്വനിഷ്ടാനി പാഷണ്ഡ്യാ മിണസ്തഥാ
കാഷായവസനാൈശ്ചവ വികലാൈശ്ചഅവ േയ നരാഃ
നിശായാം ച ബലിഃ കാര്യാ നാനാേഭാജനസംയുതഃ
ഗന്ധപുഷ്പഫേലാേപതാ ദിേശാ ദശ സമാ ിതഃ
പൂർേവണ ശു ാന്നയുേതാ നീലാേന്നാ ദക്ഷിേണന ച
പശ്ചിേമന ബലിഃ പീേതാ രക്തൈശ്ചേവാത്തേരണ തു
യാദൃശം ദിശി യസ്യാം തു ൈദവതം പരികൽപിതം
താദൃശസ്ത ദാതേവ്യാ ബലിർമ പുര തഃ
സ്ഥാപേന ാഹ്മേണഭ്യശ്ച ദാതവ്യം ഘൃതപായസം
മധുപർകസ്തഥാ രാേജ്ഞ കർതൃഭ്യശ്ച ഗുഡൗദനം
നക്ഷേ ണ തു കർതവ്യം മൂേലന സ്ഥാപനം ബുൈധഃ
മുഹൂർേതനാനുകൂേലന തിഥ്യാ സുകരേണന ച
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ഏവം തു സ്ഥാപനം കൃത്വാ ഭിത്തികർമ േയാജേയത്
ഭിത്തികർമണി നിർവൃേത്ത സ്തംഭാനാം സ്ഥാപനം തതഃ
തിഥിനക്ഷ േയാേഗന ശുേഭന കരേണന ച
സ്തംഭാനാം സ്ഥാപനം കാര്യം േരാഹിണ്യാ വേണന വാ
ആചാേര്യണ സുയുേക്തന ിരാേ ാേപാഷിേതന ച
സ്തംഭാനാം സ്ഥാപനം കാര്യം ാേപ്ത സൂേര്യാദേയ ശുേഭ

ഥേമ ാഹ്മണസ്തംേഭ സർപിസ്സർഷപസം തഃ
സർവശുേ ാ വിധിഃ കാേര്യാ ദദ്യാത്പായസേമവ ച
തതശ്ച ക്ഷ ിയസ്തംേഭ വ മാല്യാനുേലപനം
സർവ രക്തം ദാതവ്യം ദ്വിേജഭ്യശ്ച ഗുഡൗദനം
ൈവശ്യസ്തംേഭ വിധിഃ കാേര്യാ ദിഗ്ഭാേഗ പശ്ചിേമാത്തേര
സർവം ീതം ദാതവ്യം ദ്വിേജഭ്യശ്ച ഘൃതൗദനം
ശൂ സ്തംേഭ വിധിഃ കാര്യഃ സമ്യക്പൂർേവാത്തരാ േയ
നീല ായം യേത്നന കൂസരം ച ദ്വിജാശനം
പൂർേവാക്ത ാഹ്മണസ്തംേഭ ശു മാല്യാനുേലപേന
നിക്ഷിേപത്കനകം മൂേല കർണാഭരണസം യം
താ ം ചാധഃ ദാതവ്യം സ്തംേഭ ക്ഷ ിയസഞ്ജ്ഞേക
ൈവശ്യസ്തംഭസ്യ മൂേല തു രജതം സ ദാപേയത്
ശൂ സ്തംഭസ്യ മൂേല തു ദദ്യാദായസേമവ ച
സർേവേഷ്വവ തു നിേക്ഷപ്യം സ്തംഭമൂേലഷു കാഞ്ചനം
സ്വസ്തിപുണ്യാഹേഘാേഷണ ജയശേബ്ദന ൈചവ ഹി
സ്തംഭാനാം സ്ഥാപനം കാര്യം പുഷ്പമാലാപുര തം
രത്നദാൈനഃ സേഗാദാൈനർവ ദാൈനരനൽപൈകഃ

ാഹ്മണാംസ്തർപയിത്വാ തു സ്തംഭാനുത്ഥാപേയത്തതഃ
അചലം ചാപ്യകമ്പഞ്ച തൈഥവാവലിതം പുനഃ
സ്തംഭേസ്യാത്ഥാപേന സമ്യേഗ്ദാഷാ േഹ്യേത കീർതിതാഃ
അവൃഷ്ടിരുക്താ ചലേന വലേന മൃത േതാ ഭയം
കമ്പേന പരച ാ ഭയം ഭവതി ദാരുണം
േദാൈഷേരൈതർവിഹീനം തു സ്തംഭമുത്ഥാപേയച്ഛിവം
പവിേ ാഹ്മണസ്തംേഭ ദാതവ്യാ ദക്ഷിണാ ച ഗൗഃ
േശഷാണാം േഭാജനം കാര്യം സ്ഥാപേന കർതൃസം യം
മ പൂതം ച തേദ്ദയം നാട്യാചാേര്യണ ധീമതാ
പുേരാഹിതം നൃപം ൈചവ േഭാജേയന്മധുപായൈസഃ
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കർതൄനാപി തഥാ സർവാൻകൃസരാം ലവേണാത്തരാം
സർവേമവം വിധിം കൃത്വാ സർവാേതാൈദ്യഃ വാദിൈതഃ
അഭിമ ്യ യഥാന്യായം സ്തംഭാനുത്ഥാപേയ ചിഃ
� യഥാ�ചേലാ ഗിരിർേമരുർഹിമവാംശ്ച മഹാബലഃ
ജയാവേഹാ നേര സ്യ തഥാ ത്വമചേലാ ഭവ �
സ്തംഭദ്വാരം ച ഭിത്തിം ച േനപഥ്യഗൃഹേമവ ച
ഏവമുത്ഥാപേയതജ്ജ്േഞാ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
രംഗപീഠസ്യ പാർേശ്വ തു കർതവ്യാ മത്തവാരണീ
ചതുസ്തംഭസമായുക്താ രംഗപീഠ മാണതഃ
അധ്യർധഹേസ്താേത്സേധന കർതവ്യാ മത്തവാരണീ
ഉേത്സേധന തേയാ ല്യം കർതവ്യം രംഗമണ്ഡപം
തസ്യാം മാല്യം ച ധൂപം ച ഗന്ധം വ ം തൈഥവ ച
നാനാവർണാനി േദയാനി തഥാ ഭൂത ിേയാ ബലിഃ
ആയസം ത ദാതവ്യം സ്തംഭാനാം കുൈശൈലരധഃ
േഭാജേന കൃസരാൈശ്ചവ ദാതവ്യം ാഹ്മണാശനം
ഏവം വിധിപുര ാൈരഃ കർതവ്യാ മത്തവാരണീ
രംഗപീഠം തതഃ കാര്യം വിധിദൃേഷ്ടണ കർമണാ
രംഗശീർഷ കർതവ്യം ഷഡ്ദാരുകസമന്വിതം
കാര്യം ദ്വാരദ്വയം ചാ േനപഥ്യഗൃഹകസ്യ തു
പൂരേണ മൃത്തികാ ചാ കൃഷ്ണാ േദയാ യത്നതഃ
ലാംഗേലന സമുത്കൃഷ്യ നിർേലാഷ്ടതൃണശർകരം
ലാംഗേല ശുദ്ധവർേണാ തു ധുേര്യാ േയാജ്യൗ യത്നതഃ
കർതാരഃ പുരുഷശ്ചാ േയ�◌ംഗേദാഷവിവിർജിതാഃ
അഹീനാംൈഗശ്ച േവാഢവ്യാ മൃത്തികാ പിടൈകർനൈവഃ
ഏവംവിൈധഃ കർതവ്യം രംഗശീർഷം യത്നതഃ
കൂർമപൃഷ്ഠം ന കർതവ്യം മത്സ്യപൃഷ്ഠം തൈഥവ ച
ശുദ്ധാദർശതലാകാരം രംഗശീർഷം ശസ്യേത
രത്നാനി ചാ േദയാനി പൂർേവ വ ം വിചക്ഷൈണഃ
ൈവഡൂര്യം ദക്ഷിേണ പാർേശ്വ സ്ഫടികം പശ്ചിേമ തഥാ

വാലമുത്തേര ൈചവ മേധ്യ തു കനകം ഭേവത്
ഏവം രംഗശിരഃ കൃത്വാ ദാരുകർമ േയാജേയത്
ഊഹ ത ഹസംയുക്തഃ നാനാശിൽപ േയാജിതം
നാനാസഞ്ജവേനാേപതം ബഹുവ്യാേലാപേശാഭിതം
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സസാലഭഞ്ജികാഭിശ്ച സമന്താത്സമല തം
നിർവ ഹകുഹേരാേപതം നാനാ ഥിതേവദികം
നാനാവിന്യാസസംയുക്തം ചി ജാലഗവാക്ഷകം
സുപീഠധാരിണീയുക്തം കേപാതാലീസമാകുലം
നാനാകുട്ടിമവിന്യൈസ്തഃ സ്തംൈഭശ്ചാപ പേശാഭിതം
ഏവം കാഷ്ഠവിധിം കൃത്വാ ഭിത്തികർമ േയാജേയത്
സ്തംഭം വാ നാഗദന്തം വാ വാതായനമഥാപി വാ
േകാണം വാ സ തിദ്വാരം ദ്വാരവിദ്ധം ന കാരേയത്
കാര്യഃ ൈശലഗുഹാകാേരാ ദ്വിഭൂമിർനാട്യമണ്ഡപഃ
മന്ദവാതായേനാേപേതാ നിർവാേതാ ധീരശബ്ദവാൻ
തസ്മാന്നിവാതഃ കർതവ്യഃ കർതൃഭിർനാട്യമണ്ഡപഃ
ഗംഭീരസ്വരതാ േയന കുതപസ്യ ഭവിഷ്യതി
ഭിത്തികർമവിധിം കൃത്വാ ഭിത്തിേലപം ദാപേയത്
സുധാകർമ ബഹിസ്തസ്യ വിധാതവ്യം യത്നതഃ
ഭിത്തിഷ്വഥ വിലിപ്താസു പരിമൃഷ്ടാസു സർവതഃ
സമാസു ജാതേശാഭാസു ചി കർമ േയാജേയത്
ചി കർമണി ചാേലഖ്യാഃ പുരുഷാഃ ീജനാസ്തഥാ
ലതാബന്ധാശ്ച കർതവ്യാശ്ചരിതം ചാത്ംേഭാഗജം
ഏവം വികൃഷ്ടം കർതവ്യം നാട്യേവശ്മ േയാ ഭിഃ
പുനേരവ ഹി വക്ഷ്യാമി ചതുര സ്യ ലക്ഷണം
സമന്തതശ്ച കർതവ്യാ ഹസ്താ ദ്വാ ിംശേദവ തു
ശുഭഭൂമിവിഭാഗേസ്ഥാ നാട്യൈജ്ഞർനാട്യമണ്ഡപഃ
േയാ വിധിഃ പൂർവമുക്ത ലക്ഷണം മംഗലാനി ച
വികൃേഷ്ട താന്യേശഷാണി ചതുരേ �പി കാരേയത്
ചതുര ം സമം കൃത്വാ സൂേ ണ വിഭജ്യ ച
ബാഹ്യതഃ സർവതഃ കാര്യാ ഭിത്തിഃ ിേഷ്ടഷ്ടകാ ദൃഢാ
ത ാഭ്യന്തരതഃ കാര്യാ രംഗപീേഠാപരി സ്ഥിതാഃ
ദശ േയാ ഭിഃ സ്തംഭാഃ ശക്താ മണ്ഡപധാരേണ
സ്തംഭാനാം ബാഹ്യതശ്ചാപി േസാപാനാകൃതി പീഠകം
ഇഷ്ടകാദാരുഭിഃ കാര്യം േ ക്ഷകാണാം നിേവശനം
ഹസ്ത മാൈണരുേത്സൈധർഭൂമിഭാഗസമുത്ഥിൈതഃ
രംഗപീഠാവേലാക്യം തു കുര്യാദാസനജം വിധിം
ഷഡന്യാനന്തേര ൈചവ പുനഃ സ്തംഭാന്യഥാദിശം
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വിധിനാ സ്ഥാപേയതേജ്ഞാ ദൃഢാന്മണ്ഡപധാരേണ
അഷ്ടൗ സ്തംഭാൻപുനൈശ്ചവ േതഷാമുപരി കൽപേയത്
സ്ഥാപ്യം ൈചവ തതഃ പീഠമഷ്ടഹസ്ത മാണതഃ
വിദ്ധാസ്യമഷ്ടഹസ്തം ച പീഠം േതഷു തേതാ ന്യേസത്
ത സ്തംഭാഃ ദാതവ്യാസ്തൈജ്ഞർമണ്ഡപധാരേണ
ധാരണീധാരണാേസ്ത ച ശാല ീഭിരല താഃ
േനപഥ്യഗൃഹകം ൈചവ തതഃ കാര്യം യത്നതഃ
ദ്വാരം ൈചകം ഭേവത്ത രംഗപീഠ േവശനം
ജന േവശനം ചാന്യദാഭിമുേഖ്യന കാരേയത്
രംഗസ്യാഭിമുഖം കാര്യം ദ്വിതീയം ദ്വാരേമവ തു
അഷ്ടഹസ്തം തു കർതവ്യം രംഗപീഠം മാണതഃ
ചതുര ം സമതലം േവദികാസമല തം
പൂർവ മാണനിർദിഷ്ടാ കർതവ്യാ മത്തവാരണീ
ചതുഃസ്തംഭസമായുക്താ േവദികായാ പാർശ്വതഃ
സമുന്നതം സമം ൈചവ രംഗശീർഷം തു കാരേയത്
വികൃേഷ്ട തൂന്നതം കാര്യം ചതുരേ സമം തഥാ
ഏവേമേതന വിധിനാ ചതുര ം ഗൃഹം ഭേവത്
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ്യ േഗഹസ്യ ലക്ഷണം

്യ ം ിേകാണം കർതവ്യം നാട്യേവശ്മ േയാ ഭിഃ
മേധ്യ ിേകാണേമവാസ്യ രംഗപീഠം തു കാരേയത്
ദ്വാരം ൈതൈനവ േകാേണന കർതവ്യം തസ്യ േവശ്മനഃ
ദ്വിതീയം ൈചവ കർതവ്യം രംഗപീഠസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
വിധിര്യശ്ചതുര സ്യ ഭിത്തിസ്തംഭസമാ യഃ
സ തു സർവഃ േയാക്തവ്യ ്യ സ്യാപി േയാ ഭിഃ
ഏവേമേതന വിധിനാ കാര്യാ നാട്യഗൃഹാ ബുൈധഃ
പുനേരഷാം വക്ഷ്യാമി പൂജാേമവം യഥാവിധിഃ
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ മണ്ഡപവിധാേനാ നാമ ദ്വിതീേയാ�ധ്യായഃ
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തൃതീേയാധ്യായഃ

സർവലക്ഷണസമ്പേന്ന കൃേത നാട്യഗൃേഹ ശുേഭ
ഗാേവാ വേസയുഃ സപ്താഹം സഹ ജപ്യപൈരർദ്വിൈജഃ
തേതാ�ധിവാസേയേദ്വശ്മ രംഗപീഠം തൈഥവ ച
മ പൂേതന േതാേയന േ ാക്ഷിതാംേഗാ നിശാഗേമ
യഥാസ്ഥാനാന്തരഗേതാ ദീക്ഷിതഃ യതഃ ശുചിഃ

ിരാേ ാേപാഷിേതാ ഭൂത്വാ നാട്യാചാേര്യാ�ഹതാംബരഃ
നമ ത്യ മഹാേദവം സർവേലാേകാദ്ഭവം ഭവം
ജഗത്പിതാമഹം ൈചവ വി മി ം ഗുഹം തഥാ
സരസ്വതീം ച ലക്ഷ്മീം ച സിദ്ധിം േമധാം ധൃതിം തിം
േസാമം സൂര്യം ച മരുേതാ േലാകപാലാംസ്തഥാശ്വിനൗ
മി മഗ്നിം സുരാന്വർണാൻ രു ാൻകാലം കലിം തഥാ
മൃത ം ച നിയതിം ൈചവ കാലദണ്ഡം തൈഥവ ച
വി ഹരണം ൈചവ നാഗരാജം ച വാസുകിം
വ ം വിദ ത്സമു ാംശ്ച ഗന്ധർവാപ്സരേസാ മുനീൻ
ഭൂതാൻ പിശാചാൻ യക്ഷാംശ്ച ഗുഹ്യകാംശ്ച മേഹശ്വരാൻ
അസുരാന്നാട്യവിഘ്നാംശ്ച തഥാ�ന്യാൈന്ദത്യരാക്ഷസാൻ
തഥാ നാട്യകുമാരീശ്ച മഹാ ാമണ്യേമവ ച
യക്ഷാംശ്ച ഗുഹ്യകാംൈശ്ചവ ഭൂതസംഘാസ്തൈഥവ ച
ഏതാംശ്ചാന്യാംശ്ച േദവർഷീൻ ണമ്യ രചിതാഞ്ജലിഃ
യഥാസ്ഥാനാന്തരഗതാൻസമാവാഹ്യ തേതാ വേദത്
ഭവദ്ഭിർേനാ നിശായാം തു കർതവ്യഃ സമ്പരി ഹഃ
സാഹായ്യം ൈചവ ദാതവ്യമസ്മിന്നാേട്യ സഹാനുൈഗഃ
സ ജ്യ സർവാേനക കുതപം സ യുജ്യ ച
ജർജരായ യുഞ്ജീത പൂജാം നാട്യ സിദ്ധേയ
ത്വം മേഹ ഹരണം സർവദാനവസൂദനം
നിർമിതസ്സർവേദൈവശ്ച സർവവിഘ്നനിബർഹണ
നൃപസ്യ വിജയം ശംസ രിപൂണാം ച പരാജയം
േഗാ ാഹ്മണശിവം ൈചവ നാട്യസ്യ ച വിവർധനം
ഏവം കൃത്വാ യഥാന്യായമുപാസ്യം നാട്യമണ്ഡേപ
നിശായാം തു ഭാതായാം പൂജനം േമദിഹ
ആർ ായാം വാ മഘായാം വാ യാേമ്യ പൂർേവഷു വാ ിഷു
ആേ ഷാമൂലേയാർവാപി കർതവ്യം രംഗപൂജനം

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 23

ആചാേര്യണ തു യുേക്തന ശുചിനാ ദീക്ഷിേതന ച
രംഗേസ്യാേദ്യാതനം കാര്യം േദവതാനാം ച പൂജനം
ദിനാേന്ത ദാരുേണ േഘാേര മുഹൂർേത യമൈദവേത
ആചമ്യ തു യഥാന്യായം േദവതാ ൈവ നിേവശയത്
രക്താഃ തിസരാഃ സൂ ം രക്തഗന്ധാശ്ച പൂജിതാഃ
രക്താഃ സുമനസൈശ്ചവ യച്ച രക്തം ഫലം ഭേവത്
യൈവസ്സിദ്ധാർഥൈകർലാൈജരക്ഷൈതഃ ശാലിത ൈലഃ
നാഗപുഷ്പസ്യ ചൂർേണന വിതുഷാഭിഃ ിയംഗുഭിഃ
ഏൈതർ ൈവ്യര തം കുര്യാേദ്ദവതാനാം നിേവശനം
ആലിേഖന്മണ്ഡലം പൂർവം യഥാസ്ഥാനം യഥാവിധിഃ
സമന്തസ്തശ്ച കർതവ്യം ഹസ്താ േഷാഡശ മണ്ഡലം
ദ്വാരാണി ചാ കുർവീത വിധാേനന ചതുർദിശം
മേധ്യ ൈചവാ കർതേവ്യ േദ്വ േരേഖ തിര്യഗൂർധ്വേഗ
തേയാഃ കക്ഷ്യാവിഭാേഗന ൈദവതാനി നിേവശയത്
പദ്േമാപവിഷ്ടം ഹ്മാണം തസ്യ മേധ്യ നിേവശേയത്
ആദൗ നിേവേശ്യാ ഭഗവാൻസാർധം ഭൂതഗൈണഃ ശിവഃ
നാരായേണാ മേഹ ശ്ച ന്ദഃ സൂേര്യാ�ശ്വിനൗ ശശീ
സരസ്വതീ ച ലക്ഷ്മീശ്ച ദ്ധാ േമധാ ച പൂർവതഃ
പൂർവദക്ഷിണേതാ വഹ്നിർനിേവശ്യഃ സ്വാഹയാ സഹ
വിേശ്വേദവാഃ സഗന്ധർവാ രു ാഃ സർപഗണാസ്തഥാ
ദക്ഷിേണന നിേവശ്യ യേമാ മി ശ്ച സാനുഗഃ
പിതൄൻപിശാചാനുരഗാൻ ഗുഹ്യകാംശ്ച നിേവശയത്
ൈനൠത്യാം രാക്ഷസാംൈശ്ചവ ഭൂതാനി ച നിേവശയത്
പശ്ചിമായാം സമു ാംശ്ച വരുണം യാദസാം പതിം
വായവ്യായാം ദിശി തഥാ സപ്ത വായൂന്നിേവശേയത്
തൈ വ വിനിേവശ്യ ഗരുഡഃ പക്ഷിഭിഃ സഹ
ഉത്തരസ്യാം ദിശി തഥാ ധനദം സംനിവിഏശേയത്
നാട്യസ്യ മാതൄശ്ച തഥാ യക്ഷാനഥ സഗുഹ്യകാൻ
തൈഥേവാത്തരപൂർവായാം നന്ദ്യാദ്യാംശ്ച ഗേണശ്വരാൻ

ഹ്മർഷിഭൂതസംഘാംശ്ച യഥാഭാഗം നിേവശയത്
സ്തംേഭ സനത്കുമാരം തു ദക്ഷിേണ ദക്ഷേമവ ച

ാമണ്യമുത്തേര സ്തംേഭ പൂജാർഥം സംനിവിശേയത്
അേനൈനഅവ വിധാേനന യഥാസ്ഥാനം യഥാവിധി
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സു സാദാനി സർവാണി ൈദവതാനി നിേവശയത്
സ്ഥാേന സ്ഥാേന യഥാന്യായം വിനിേവശ്യ തു േദവതാഃ
താസാം കുർവീത തതഃ പൂജനം തു യഥാർഹതഃ
േദവതാഭ്യ ദാതവ്യം സിതമാല്യാനുേലപനം
ഗന്ധർവവഹ്നിസൂേര്യാേഭ്യാ രക്തമാല്യാനുേലപനം
ഗന്ധം മാല്യം ച ധൂപം ച യഥാവദനുപൂർവശഃ
ദത്വാ തതഃ കുർവീത ബലിം പൂജാം യഥാവിധിഃ

ഹ്മാണം മദുകർേപണ പായേസന സരസ്വതീം
ശിവവി മേഹ ാദ്യാഃ സ ജ്യാ േമാദൈകരഥ
ഘൃതൗദേനന ഹുതഭുേക്സാമർകൗ തു ഗുഡൗദൈനഃ
വിേശ്വേദവാഃ സഗന്ധർവാ മുനേയാ മധുപായൈസഃ
യമമി ൗ ച സ ജ്യാവപൂൈപർേമാദൈകസ്തഥാ
പിതൄൻപിശാചാനുരഗാൻ സർപിഃക്ഷീേരണ തർപേയത്
പക്വാേനന തു മാംേസന സുരാസീഥുഫലാസൈവഃ
അർചേയദ്ഭൂതസംഘാംശ്ച ചണൈകഃ പലലാ ൈതഃ
അേനൈനവ വിധാേനന സ ജ്യാ മത്തവാരണീ
പക്വാേമന തു മാംേസന സ ജ്യാ രക്ഷസാം ഗണാഃ
സുരാമാംസ ദാേനഅന ദാനവാൻ തിപൂജേയത്
േശഷാേന്ദവഗണാംസ്തജ്ജ്ഞഃ സാപൂേപാത്കാരികൗദൈനഃ
മൈത്സ്യശ്ച പിഷ്ടഭൈക്ഷ്യശ്ച സാഗരാൻസരിതസ്തഥാ
സ ജ്യ വരുണം ചാപി ദാതവ്യം ഘൃതപായസം
നാനാഫൂലഫലശ്ചാപി മുനീൻസ തിപൂജേയത്
വായൂംശ്ച പക്ഷിണൈശ്ചവ വിചിൈ ർഭക്ഷ്യേഭാജൈനഃ
മാതൄർനാട്യസ്യ സർവാസ്താ ധനദം ച സഹാനുൈഗഃ
അപൂൈപർലാജികാമിൈ ർഭക്ഷ്യേഭാൈജ്യശ്ച പൂജേയത്
ഏവേമഷാം ബലിഃ കാേര്യാ നാനാേഭാജനസം യഃ
പുനർമ വിധാേനന ബലികർമ ച വക്ഷ്യേത
േദവേദവ മഹാഭാഗ സർവേലാകപിതാമഹ
മ പൂതമിമം സർവം തിഗൃഹ്ണീഷ്വ േമ ബലിം
േദവേദവ മഹാഭാഗ ഗേണശ ിപുരാന്തക

ഗൃഹ്യതാം ബലിർേദവ മ പൂേതാ മേയാദ്യതഃ
നാരായണാമിതഗേത പദ്മനാഭ സുേരാത്തമ

ഗൃഹ്യതാം ബലിർേദവ മ പൂേതാ മയാർപിതഃ
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പുരന്ദരാമരപേത വ പാേണ ശത േതാ
ഗൃഹ്യതാം ബലിർേദവ വിധിമ പുര തഃ

േദവേസനാപേത ന്ദ ഭഗവൻ ശങ്കര ിയ
ബലിഃ ീേതന മനസാ ഷ ഖ തിഗൃഹ്യതാം
(മഹാേദവ മഹാേയാഗിേന്ദവേദവ സുേരാത്തമ
സ ഗൃഹ്യ ബലിം േദവ രക്ഷ വിഘ്നാത്സേദാത്ഥിതാത് )
േദവി േദവമഹാഭാേഗ സരസ്വതി ഹരി ിേയ

ഗൃഹ്യതാം ബലിർമാതർമയാ ഭക്ത്യാ സമർപിതഃ
നാനാനിമിത്തസംഭൂതാഃ പൗലസ്ത്യാഃ സർവ ഏവ തു
രാക്ഷേസ ാ മഹാസത്വാഃ തിഗൃഹ്ണീത േമ ബലിം
ലക്ഷ്മീഃ സിദ്ധിർമതിർേമധാ സർവേലാകനമ താഃ
മ പൂതമിമം േദവ്യഃ തിഗൃഹ്ണ േമ ബലിം
സർവഭൂതാനുഭാവജ്ഞ േലാകജീവന മാരുത

ഗൃഹ്യതാം ബലിർേദവ മ പൂേതാ മേയാദ്യതഃ
േദവവ സുരേ ഷ്ഠ ധൂമേകേതാ ഹുതാശന
ഭക്ത്യാ സമുദ്യേതാ േദവ ബലിഃ സ തി ഗൃഹ്യതാം
സർവ ഹാണാം വര േതേജാരാേശ ദിവാകര
ഭക്ത്യാ മേയാദ്യേതാ േദവ ബലിഃ സ തി ഗൃഹ്യതാം
സർവ ഹപേത േസാമ ദ്വിജരാജ ജഗത് ിയ

ഗൃഹ്യതാേമഷ ബലിർമ പൂേതാ മേയാദ്യതഃ
മഹാഗേണശ്വരാഃ സർേവ നന്ദീശ്വരപുേരാഗമാഃ

ഗൃതാം ബലിർഭക്ത്യാ മയാ സ തി േചാദിതഃ
നമഃ പിതൃഭ്യഃ സർേവഭ്യഃ തിഗൃഹ്ണന്ത്വിമം ബലിം
(ഭൂേതഭ്യശ്ച നേമാ നിത്യം േയഷാേമഷ ബലിഃ ിയഃ)
കാമപാല നേമാ നിത്യം യസ്യായം േത വിധിഃ കൃതഃ
നാരദ ംബരുൈശ്ചവ വിശ്വാവസുപുേരാഗമാഃ
പരിഗൃഹ്ണ േമ സർേവ ഗന്ധർവാ ബലിമുദ്യതം
യേമാ മി ശ്ച ഭഗവാനീശ്വരൗ േലാകപൂജിതൗ
ഇമം േമ തിഗൃഹ്ണീതാം ബലിഃ മ പുര തം
രസാതലഗേതഭ്യശ്ച പന്നേഗേഭ്യാ നേമാ നമഃ
ദിശ സിദ്ധിം നാട്യസ്യ പൂജിതാഃ പാപനാശനാഃ
സർവാംഭസാം പതിർേദേവാ വരുേണാ ഹംസവാഹനഃ
പൂജിതഃ ീതമാന സസമു നദീനദഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 26

ൈവനേതയ മഹാസത്വ സർവപക്ഷിപേത വിേഭാ
ഗൃഹ്യതാം ബലിർേദവ മ പൂേതാ മേയാദ്യതഃ

ധനാധ്യേക്ഷാ യക്ഷപതിർേലാകപാേലാ ധേനശ്വരഃ
സഗുഹ്യകസ്സയക്ഷശ്ച തിഗൃഹ്ണാതു േമ ബലിം
നേമാ� നാട്യമാതൃേഭ്യാ ാഹ്മ്യാദ്യാേഭ്യാ നേമാനമഃ
സുമുഖീഭിഃ സന്നാഭിർബലിരദ്യ ഗൃഹ്യതാം
രു ഹരണം സർവം തിഗൃഹ്ണാതു േമ ബലിം
വി ഹരണം ൈചവ വി ഭക്ത്യാ മേയാദ്യതം
തഥാ കൃതാന്തഃ കാലശ്ച സർവ ാണിവേധശ്വരൗ
മൃത ശ്ച നിയതിൈശ്ചവ തിഗൃഹ്ണാതു േമ ബലിം
യാശ്ചാസ്യാം മത്തവാരണ്യാം സം ിതാ വ േദവതാഃ
മ പൂതമിമം സമ്യക് തിഗൃഹ്ണ േമ ബലിം
അേന്യ േയ േദവഗന്ധർവാ ദിേശാ ദശ സമാ ിതാഃ
ദിവ്യാന്തരിക്ഷാഭൗമാശ്ച േതഭ്യശ്ചായം ബലിഃ കൃതഃ
കുംഭം സലിലസ ർണം പുഷ്പമാലാപുര തം
സ്ഥാപേയ ംഗമേധ്യ തു സുവർണം ചാ ദാപേയത്
(ആേതാദ്യാനി തു സർവാണി കൃത്വാ വേ ാത്തരാണി തു
ഗൈന്ധർമാൈല്യശ്ച ധൂൈപശ്ച ഭൈക്ഷ്യർേഭാൈജ്യശ്ച പൂജേയത്
പൂജയിത്വാ തു സർവാണി ൈദവതാനി യഥാ മം
ജർജരസ്ത്വഭിസ ജ്യഃ സ്യാത്തേതാ വിഘ്നജർജരഃ
േശ്വതം ശിരസി വ ം സ്യാന്നീലം രൗേ ച പർവണി
വി പർവണി ൈവ പീതം രക്തം ന്ദസ്യ പർവണി
മൃഡപർവണി ചി ം തു േദയം വ ം ഹിതാർഥിനാ
സദൃശം ച ദാതവ്യം ധൂപമാല്യാനുേലപനം
ആേതാദ്യാനി തു സർവാണി വാേസാഭിരവഗുണ്ഠേയത്
ഗൈന്ധർമാൈല്യശ്ച ധൂൈപശ്ച ഭക്ഷ്യേഭാൈജശ്ച പൂജേയത്
സർവേമവം വിധിം കൃത്വാ ഗന്ധമാല്യാനുേലപൈനഃ
വിഘ്നജർജരണാർഥം തു ജർജരം ത്വഭിമ േയത്
അ വിഘ്നവിനാശാർഥം പിതാമഹമുൈഖ ൈരഃ
നിർമിതസ്ത്വം മഹാവീേര്യാ വ സാേരാ മഹാതനുഃ
ശിരേസ്ത രക്ഷതു മ്ഹാ സർൈവർേദവഗുൈണഅഃ തഹ
ദ്വിതീയം ച ഹരഃ പർവ തൃതീയം ച ജനാർദനഃ
ചതുർഥം ച കുമാരേസ്ത പഞ്ചമം പന്നേഗാത്തമഃ
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നിത്യം സർേവ�പി പാ ത്വാം സുരാർേഥ ച ശിേവാ ഭവ
നക്ഷേ �ഭിജിതി ത്വം ഹി സൂേതാ�ഹിതസൂദന
ജയം ചാഭ ദയം ൈചവ പാർഥിവസ്യ സമാവഹ
ജർജരം പൂജയിൈത്വഅവം ബലിം സർവം നിവിദ്യ ച
അഗ്നൗ േഹാമം തതഃ കുര്യാന്മ ാഹുഇതിപുര തം
ഹുതാശ ഏവ ദീപ്താഭിരുൽകാഭിഃ പരിമാർജനം
നൃപേതർനർതകീനാം ച കുര്യാദ്ദീപ്ത്യഭിവർധനം
അഭിേദ്യാത്യ സഹാേതാൈദ്യർനൃപതിം നർതകീസ്തഥാ
മ പൂേതന േതാേയന പുനരഭ ക്ഷ്യ താന്വേദത്
മഹാകുേല സൂതാഃ സ്ഥ ഗുണൗൈഘശ്ചാപ്യല താഃ
യേദ്വാ ജന്മഗുേണാേപതം തേദ്വാ ഭവതു നിത്യശഃ
ഏവമുക്ത്വാ തേതാ വാക്യം നൃപൈതർഭൂതേയ ബുധഃ
നാട്യേയാഗ സിദ്ധ്യർഥമാശിഷസ്സ േയാജേയത്
സരസ്വതീ ധൃതിർേമധാ ീഃ ീർലക്ഷ്മീസ്സ്മൃതിർമതിഃ
പാ േവാ മാതരഃ സൗമ്യാസ്സിദ്ധിദാശ്ച ഭവ വഃ
േഹാമം കൃത്വാ യഥാന്യായം ഹവിർമ പുര തം
ഭിന്ദ്യാത്കുംഭം തതൈശ്ചവ നാട്യാചാര്യഃ യത്നതഃ
അഭിേന്ന തു ഭേവത്കുംേഭ സ്വാമിനഃ ശ േതാ ഭയം
ഭിേന്ന ൈചവ തു വിേജ്ഞയഃ സ്വാമിനഃ ശ സങ്ക്ഷയഃ
ഭിേന്ന കുംേഭ തതൈശ്ചവ നാട്യചാര്യഃ യത്നതഃ

ഗൃഹ്യ ദീപികാം ദീപ്താം സർവം രംഗം ദീപേയത്
േക്ഷ്വഡിൈതഃ േസ്ഫാടിൈതൈശ്ചവ വൽഗിൈതശ്ച ധാവിൈതഃ
രംഗമേധ്യ തു താം ദീപ്താം സശബ്ദാം സ േയാജേയത്
ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷർമൃദംഗപണൈവസ്തഥാ
സർവാേതാൈദ്യഃ ണദിൈത രംേഗ യുദ്ധാനി കാരേയത്
ത ച്ഛിന്നം വ ഭിന്നം ച ദാരിതം ച സേശാണിതം
ക്ഷതം ദീപ്തമായസ്തം നിമിത്തം സിദ്ധിലക്ഷണം
സമ്യഗിഷ്ട രംേഗാ ൈവ സ്വാമിനഃ ശുഭമാവേഹത്
പുരസ്യാബാലവൃദ്ധസ്യ തഥാ ജാനപദസ്യ ച
ദുരിഷ്ട തഥാ രംേഗാ ൈദവൈതർദുരധിഷ്ഠിതഃ
നാട്യവിധ്വസനം കുര്യാ പസ്യ ച തഥാ�ശുഭം
യ ഏവം വിധിമു ജ്യ യേഥഷ്ടം സ േയാജേയത്

ാേപ്നാത്യപചയം ശീ ം തിര്യേഗ്യാനിം ച ഗച്ഛതി
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യേജ്ഞന സമ്മിതം േഹ്യത ംഗൈദവതപൂജനം
അപൂജയിത്വാ രംഗം തു ൈനവ േ ക്ഷാം േയാജേയത്
പൂജിതാഃ പൂജയേന്ത്യേത മാനിതാ മാനയന്തി ച
തസ്മാത്സർവ യേത്നന കർതവ്യം രംഗപൂജനം
ന തഥാ ദഹത്യഗ്നിഃ ഭഞ്ജനസമീരിതഃ
യഥാ ഹ്യപ േയാഗ യുേക്താ ദഹതി ക്ഷണാത്
ശാ േജ്ഞന വിനീേതന ശുചിനാ ദീക്ഷിേതന ച
നാട്യാചാേര്യണ ശാേന്തന കർതവ്യം രംഗപൂജനം
സ്ഥാന ഷ്ടം തു േയാ ദദ്യാദ്ബലിമുദ്വിഗ്നമാനസഃ
മ ഹീേനാ യഥാ േഹാതാ ായശ്ചിത്തീ ഭേവ സഃ
ഇത്യയം േയാ വിധിർദൃേഷ്ടാ രംഗൈദവതപൂജേന
നേവ നാട്യഗൃേഹ കാര്യഃ േ ക്ഷായാം ച േയാ ഭിഃ
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ രംഗൈദവതപൂജനം നാമ തൃതീേയാ�ധ്യായഃ
സമാപ്തഃ
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ഏവം തു പൂജനം കൃത്വാ മയാ േ ാക്തഃ പിതാമഹഃ
ആജ്ഞാപയ േഭാ ക്ഷി ം കഃ േയാഗഃ യുജ്യതാം
തേതാ� സ്മ േക്താ ഭഗവതാ േയാജയാമൃതമന്ഥനം
ഏതദുത്സാഹജനനം സുര ീതികരം തഥാ
േയാ� യം സമവകാര ധർമകാമാർഥസാധകഃ
മയാ ാ്രഗ്ഗഥിേതാ വിദ്വൻസ േയാഗഃ യുജ്യതാം
തസ്മിൻസമവകാേര തു യുേക്ത േദവദാനവാഃ
ഹൃഷ്ടാഃ സമഭവൻസർേവ കർമഭാവാനുദർശനാത്
കസ്യചിത്വഥ കാലസ്യ മാമാഹാംബുജസംഭവഃ
നാട്യം സന്ദർശയാേമാ� ദ്യ ിേന ായ മഹാത്മേന
തതഃ സാർധം സുൈരർഗത്വാ വൃഷഭാങ്കനിേവശനം
സമഭ്യർച്യ ശിവം പശ്ചാദുവാേചദം പിതാമഹഃ
മയാ സമവാകര േയാ� യം സൃഷ്ടഃ സുേരാത്തമ

വേണ ദർശേന ചാസ്യ സാദം കർതുമർഹസി
പശ്യാമ ഇതി േദേവേശാ ഹിണം വാക്യമ വീത്
തേതാ മാമാഹ ഭഗവാൻ സേജ്ജാ ഭവ മഹാമേത
തേതാ ഹിമവതഃ പൃേഷ്ഠ നാനാനാഗസമാകുേല
ബഹുഭൂതഗണാകീർേണ രമ്യകന്ദരനിർജ്ഹേര
പൂർവരംഗഃ കൃതഃ പൂർവം ത ായം ദ്വിജസത്തമാഃ
തഥാ ിപുരദാഹശ്ച ഡിമസഞ്ജ്ഞഃ േയാജിതഃ
തേതാ ഭൂതഗണാ ഹൃഷ്ടാഃ കർനഭാവാനുകീർതനാത്
മഹാേദവശ്ച സു ീതഃ പിതാമഹമഥാ വീത്
അേഹാ നാട്യമിദം സമ്യക് ത്വയാ സൃഷ്ടം മഹാമേത
യശസ്യം ച ശുഭാർഥം ച പുണ്യം ബുദ്ധിവിവർധനം
മയാപീദം തം നൃത്യം സന്ധ്യാകാേലഷു നൃത്യതാ
നാനാകരണസംയുൈക്തരംഗഹാൈരർവിഭൂഷിതം
പൂർവരംഗവിധാവസ്മിംസ്ത്വയാ സമ്യക് േയാജ്യതാം
വർധമാനകേയാേഗഷു ഗീേതഷ്വാസാരിേതഷു ച
മഹാഗീേതഷു ൈചവാർഥാൻസമ്യേഗവാഭിേനഷ്യസി
യശ്ചായം പൂർവരംഗ ത്വയാ ശുദ്ധഃ േയാജിതഃ
ഏഭിർവിമി ിതശ്ചായം ചിേ ാ നാമ ഭവിഷ്യതി

ത്വാ മേഹശ്വരവചഃ ത ക്ത സ്വയംഭുവാ
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േയാഗമംഗഹാരാണാമാചക്ഷ്വ സുരസത്തമ
തതസ്ത ം സമാഹൂയ േ ാക്തവാൻ ഭുവേനശ്വരഃ

േയാഗമംഗഹാരാണാമാചക്ഷ്വ ഭരതായ ൈവ
തേതാ േയ ത നാ േ ാക്താസ്ത്വംഗഹാരാ മഹാത്മനാ
താന്വഃ കരണസംയുക്താന്വ്യാഖ്യാസ്യാമി സേരചകാൻ
സ്ഥിരഹേസ്താ� ◌ംഗഹാര തഥാ പര്യസ്തകഃ തഃ
സൂചിവിദ്ധസ്തഥാ ൈചവ ഹ്യപവിദ്ധസ്തൈഥവ ച
ആക്ഷിപ്തേകാ� ഥ വിേജ്ഞയസ്തഥാ േചാദ്ധട്ടിതഃ തഃ
വിഷ്കംഭൈശ്ചവ സേ ാക്തസ്തഥാ ൈചവാപരാജിതഃ
വിഷ്കംഭാപസൃതൈശ്ചഅവ മത്താ ീഡസ്തൈഥവ ച
സ്വസ്തിേകാ േരചിതൈശ്ചവ പാർശ്വസ്വസ്തിക ഏവ ച
വൃശ്ചികാപസൃതഃ േ ാേക്താ മരശ്ച തഥാപരഃ
മത്തസ്ഖലിതകൈശ്ചവ മദാദ്വിലസിതസ്തഥാ
ഗതിമണ്ഡലേകാ േജ്ഞയഃ പരിച്ഛിന്നസ്തൈഥവ ച
പരിവൃത്തചിേതാ� ഥ സ്യാത്തഥാ ൈവശാഖേരചിതഃ
പരാവൃേത്താ� ഥ വിേജ്ഞയസ്തഥാ ൈചവാപ്യലാതകഃ
പാർശ്വേച്ഛേദാ� ഥ സേ ാേക്താ വിദ ദ് ാന്തസ്തൈഥവ ച
ഊരൂദ്വൃത്തസ്തഥാ ൈചവ സ്യാദാലീഢസ്തൈഥവ ച
േരചിതശ്ചാപി വിേജ്ഞയസ്തൈഥവാ രിതഃ തഃ
ആക്ഷിപ്തേരചിതൈശ്ചവ സം ാന്തശ്ച തഥാപരഃ
അപസർപ വിേജ്ഞയസ്തഥാ ചാർധനികുട്ടകഃ
ദ്വാ ിംശേദേത സേ ാക്താ അംഗഹാരാ നാമതഃ
ഏേതഷാം തു വക്ഷ്യാമി േയാഗം കരണാ യം
ഹസ്തപാദ ചാരശ്ച യഥാ േയാജ്യഃ േയാ ഭിഃ
അംഗഹാേരഷു വക്ഷ്യാമി കരേണഷു ച ൈവ ദ്വിജാഃ
സർേവഷാമംഗഹാരാണാം നിഷ്പത്തിഃ കരൈണര്യതഃ
താന്യതഃ സ വക്ഷ്യാമി നാമതഃ കർമതസ്തഥാ
ഹസ്തപാദസമാേയാേഗാ നൃത്യസ്യ കരണം ഭേവത്
േദ്വ നൃത്തകരേണ ൈചവ ഭവേതാ നൃത്തമാതൃകാ
ദ്വാഭ്യാം ിഭിശ്ചതുർഭിർവാപ്യംഗഹാര മാതൃഭിഃ

ിഭിഃ കലാപകം ൈചവ ചതുർഭിഃ ഷണ്ഡകം ഭേവത്
പൈഞ്ചവ കരണാനി സ ഃ സംഘാതക ഇതി തഃ
ഷഡ്ഭിർവാ സപ്തഭിർവാപി അഷ്ടഭിർനവഭിസ്തഥാ
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കരൈണരിഹ സംയുക്താ അംഗഹാരാഃ കീർതാഃ
ഏേതഷാേമവ വക്ഷ്യാമി ഹസ്തപാദവികൽപനം
തലപുഷ്പപുടം പൂർവം വർതിതം വലിേതാരു ച
അപവിദ്ധം സമനഖം ലീനം സ്വസ്തികേരചിതം
മണ്ഡലസ്വസ്തികം ൈചവ നികുട്ടകമഥാപി ച
തൈഥവാർധനികുട്ടം ച കടിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
അർധേരചിതകം ൈചവ വക്ഷഃസ്വസ്തികേമവ ച
ഉന്മത്തം സ്വസ്തികം ൈചവ പൃഷ്ഠസ്വസ്തികേമവ ച
ദിക്സ്വസ്തികമലാതം ച തൈഥവ ച കടീസമം
ആക്ഷിപ്തേരചിതം ൈചവ വിക്ഷിപ്താക്ഷിപ്തകം തഥാ
അർധസ്വസ്തികമുദ്ദിഷ്ടമഞ്ചിതം ച തഥാപരം
ഭുജംഗ ാസിതം േ ാക്തമൂർധ്വജാനു തൈഥവ ച
നികുഞ്ചിതം ച മത്തല്ലി ത്വർധമത്തല്ലി ൈചവ ഹി
സ്യാേ ചകനി ട്ടം ച തഥാ പാദാപവിദ്ധകം
വലിതം ഘൂർണിതം ൈചവ ലലിതം ച തഥാപരം
ദണ്ഡപക്ഷം തഥാ ൈചവ ഭുജംഗ സ്തേരചിതം
നൂപുരം ൈചവ സേ ാക്തം തഥാ ൈവശാഖേരചിതം

മരം ചതുരം ൈചവ ഭുജംഗാഞ്ചിതേമവ ച
ദണ്ഡേരചിതകം ൈചവ തഥാ വൃശ്ചികകുട്ടിതം
കടി ാന്തം തഥാ ൈചവ ലതാവൃശ്ചികേമവ ച
ഛിന്നം ച കരണം േ ാക്തം തഥാ വൃശ്ചികേരചിതം
വൃശ്ചികം വ്യംസിതം ൈചവ തഥാ പാർശ്വനികുട്ടകം
ലലാടതിലകം ാന്തം കുഞ്ചിതം ച മണ്ഡലം
ഉേരാമണ്ഡലമാക്ഷിപ്തം തഥാ തലവിലാസിതം
അർഗലം ചാഥ വിക്ഷിപ്തമാവൃത്തം േദാലപാദകം
വിവൃത്തം വിനിവൃത്തം ച പാർശ്വ ാന്തം നിശുംഭിതം
വിദ ്രത്ഭാന്തമതി ാന്തം വിവർതിതകേമവ ച
ഗജ ീഡിതകം ൈചവ തലസംേസ്ഫാടിതം തഥാ
ഗരുഡ തകം ൈചവ ഗണ്ഡസൂചി തഥാപരം
പരിവൃത്തം സമുദ്ദിഷ്ടം പാർശ്വജാനു തൈഥവ ച
ഗൃ ാവലീനകം ൈചവ സന്നതം സൂച്യഥാപി ച
അർധസൂചീതി കരണം സൂചിവിദ്ധം തൈഥവ ച
അപ ാന്തം ച സേ ാക്തം മയൂരലലിതം തഥാ
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സർപിതം ദണ്ഡപാദം ച ഹരിണ തേമവ ച
േ ംേഖാലിതം നിതംബം ച സ്ഖലിതം കരിഹസ്തകം

സർപിതകമുദ്ദിഷ്ടം സിംഹവി ീഡതം തഥാ
സിംഹാകർഷിതമുദ്വൃത്തം തേഥാപസൃതേമവ ച
തലസംഘട്ടിതം ൈചവ ജനിതം ചാവഹിത്ഥകം
നിേവശേമലകാ ീഡമൂരൂദ്വൃത്തം തൈഥവ ച
മദസ്ഖലിതകം ൈചവ വി ാന്തമഥാപി ച
സം ാന്തമഥ വിഷ്കംഭമുദ്ഘട്ടിതമഥാപി ച
വൃഷഭ ീഡിതം ൈചവ േലാലിതം ച തഥാപരം
നാഗാപസർപിതം ൈചവ ശകടാസ്യം തൈഥവ ച
ഗംഗാവതരണം ൈചേവത ക്തമഷ്ടാധികം ശതം
അേഷ്ടാത്തരശതം േഹ്യതത്കരണാനാം മേയാദിതം
നൃേത്യ യുേദ്ധ നിയുേദ്ധ ച തഥ ഗതിപരി േമ
ഗതി ചാേര വക്ഷ്യാമി യുദ്ധചാരീവികൽപനം
യ ത ാപി സംേയാജ്യമാചാൈര്യർനാട്യശക്തിനഃ

ാേയണ കരേണ കാേര്യാ വാേമാ വക്ഷഃസ്ഥിതഃ കരഃ
ചരണസ്യാനുഗശ്ചാപി ദക്ഷിണ ഭേവത്കരഃ
ഹസ്തപാദ ചാര കടിപാർേശ്വാരുസംയുതം
ഉരഃപൃേഷ്ഠാദേരാേപതം വക്ഷ്യമാണം നിേബാധത
യാനി സ്ഥാനാനി യാശ്ചാേര്യാ നൃത്യഹസ്താസ്തൈഥവ ച
സാ മാതൃേകതി വിേജ്ഞയാ തേദ്യാഗാത്കരണം ഭേവത്
കടീ കർണസമാ യ േകാർപരാംസശിരസ്തഥാ
സമുന്നതമുരൈശ്ചവ സൗഷ്ഠവം നാമ തദ്ഭേവത്
വാേമ പുഷ്പപുടഃ പാർേശ്വ പാേദാ� തലസഞ്ചരഃ
തഥാ ച സന്നതം പാർശ്വം തലപുഷ്പപുടം ഭേവത്
കുഞ്ചിതൗ മണിബേന്ധ തു വ്യാവൃത്തപരിവർതിതൗ
ഹസ്തൗ നിപതിതൗ േചാർേവാർവർതിതം കരണം തു തത്
ശുകതുണ്ഡൗ യദാ ഹസ്തൗ വ്യാവൃത്തപരിവർതിതൗ
ഉരൂ ച വലിതൗ യസ്മിന്വലിേതാരുകമുച്യേത
ആവർത്യ ശുകതുണ്ഡാഖ്യമൂരുപൃേഷ്ഠ നിപാതേയത്
വാമഹതശ്ച വക്ഷഃേസ്ഥാ� പ്യപവിദ്ധം തു തദ്ഭേവത്

ിഷ്ടൗ സമനഖൗ പദൗ കരൗ ചാപി ലിംബിതൗ
േദഹഃ സ്വാഭാവിേകാ യ ഭേവത്സമനഖം തു തത്
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പതാകാഞ്ജലി വക്ഷഃസ്ഥം സാരിതശിേരാധരം
നിഹഞ്ചിതാംസകൂടം ച തല്ലിനം കരണം തം
സ്വസ്തികൗ േരചിതാവിദ്ധൗ വി ിഷ്ടൗ കടിസം ിതൗ
യ തത്കരണം േജ്ഞയം ബുൈധഃ സ്വസ്തികേരചിതം
സ്വസ്തികൗ തു കരൗ കൃത്വാ ാംഗമുേഖാർധ്വതലൗ സമൗ
തഥാ ച മണ്ഡലം സ്ഥാനം മണ്ഡലസ്വസ്തികം തു തത്
നികുട്ടിതൗ യദാ ഹസ്തൗ സ്വബാഹുശിരേസാ� ന്തേര
പാദൗ നികുട്ടിതൗ ൈചവ േജ്ഞയം ത നികുട്ടകം
അഞ്ചിതൗ ബാഹുശിരസി ഹസ്തസ്ത്വഭിമുഖാംഗുലിഃ
നികുഞ്ചിതാർധേയാേഗന ഭേവദർഥനികുട്ടകം
പര്യായശഃ കടിശ്ഛിന്നാ ബാേഹ്വാഃ ശിരസി പല്ലവൗ
പുനഃപുനശ്ച കരണം കടിച്ഛിനം തു തദ്ഭേവത്
അപവിദ്ധകരഃ സൂച്യാ പാദൈശ്ചവ നികുട്ടിതഃ
സംന്നതം യ പാർശ്വം ച തദ്ഭേവഅർധേരചിതം
സ്വസ്തികൗ ചരണൗ യ കരൗ വക്ഷസി േരചിതൗ
നികുഞ്ചിതം തഥാ വേക്ഷാ വക്ഷസ്സ്വസ്തികേമവ തത്
ആഞ്ചിേതന തു പാേദന േരചിതൗ തു കരൗ യദാ
ഉന്മതം കരണം ത വിേജ്ഞയം നൃത്യേകാവിൈദഃ
ഹസ്താഭ്യാമഥ പാദാഭ്യാം ഭവതഃ സ്വസ്തികൗ യദാ
തത്സ്വസ്തികമിതി േ ാക്തം കരണം കരണാർഥിഭിഃ
വിക്ഷിപ്താക്ഷിപ്തബാഹുഭ്യാം സ്വസ്തികൗ ചരണൗ യദാ
അപ ാന്താർധസൂചിഭ്യാം തത്പൃഷ്ഠസ്വസ്തികം ഭേവത്
പാർശ്വേയാര തൈശ്ചവ യ ിഷ്ടഃ കേരാ ഭേവത്
സ്വസ്തികൗ ഹസ്തപാദാഭ്യാം തദ്ദിക്സ്വസ്തികമുച്യേത
അലാതം ചരണം കൃത്വാ വ്യംസേയദ്ദക്ഷിണം കരം
ഊർധ്വജാനു മം കുര്യാദലാതകമിതി തം
സ്വസ്തികാപസൃതഃ പാദഃ കരൗ നാഭികടിസ്ഥിതൗ
പാർശ്വമുദ്വാഹിതം ൈചവ കരണം തത്കടീസമം
ഹസ്തൗ ഹൃദി ഭേവദ്വാമഃ സവ്യശ്ചാക്ഷിപ്തേരചിതഃ
േരചിതശ്ചാപവിദ്ധശ്ച തത്സ്യാദാക്ഷിപ്തേരചിതം
വിക്ഷിപ്തം ഹസ്തപാദം ച തൈസവാേക്ഷപണം പുനഃ
യ തത്കരണം േജ്ഞയം വിക്ഷിപ്താക്ഷിപ്തപ്തകം ദ്വിജാഃ
സ്വസ്തികൗ ചരണൗ കൃത്വാ കരിഹസ്തം ച ദക്ഷിണം
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വക്ഷസ്ഥാേന തഥാ വാമമർധസ്വസ്തികമാദിേശത്
വ്യാവൃത്തപരിവൃത്ത സ ഏവ തു കേരാ യദാ
അഞ്ചിേതാ നാസികാേ തു തദഞ്ചിതമുദാഹൃതം
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ ്യ മൂരും വിവർതേയത്
കടിജാനുവിവർതാച്ച ഭുജംഗ ാസിതം ഭേവത്
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ ജനുസ്തനസമം ന്യേസത്

േയാഗവശഗൗ ഹസ്താവൂർധ്വജാനു കീർതിതം
വൃശ്ചികം ചരണം കൃത്വാ കരം പാർേശ്വ നികുഞ്ചേയത്
നാസാേ ദക്ഷിണം ൈചവ േജ്ഞയം ത നികുഞ്ചിതം
വാമദക്ഷിണപാദാഭ്യാം ഘൂർണമാേനാപസർപൈണഃ
ഉേദ്വഷ്ടിതാപവിൈദ്ധശ്ച ഹൈസ്തർമത്തല്ല ദാഹൃതം
സ്സ്ഖലിതാപസൃതൗ പാദൗ വാമഹസ്തശ്ച േരചിതഃ
സവ്യഹസ്തഃ കടിസ്ഥഃ സ്യാദർധമത്തല്ലി ത തം
േരചിേതാ ദക്ഷിേണാ ഹസ്തഃ പാദഃ സേവ്യാ നികുട്ടിതഃ
േദാലാ ൈചവ ഭേവദ്വാമസ്തേ ചിതനികുട്ടിതം
കാര്യൗ നാഭിതേട ഹസ്തൗ ാങ്മുഖൗ ഖടകാമുഖൗ
സൂചീവിദ്ധാവപ ാന്തൗ പാദൗ പാദാപവിദ്ധേക
അപവിേദ്ധാ ഭേവദ്ധസ്തഃ സൂചീപാദസ്തൈഥഅവ ച
തഥാ ികം വിവൃത്തം ച വലിതം നാമ തദ്ഭേവത്
വർതിതാഘൂർണിതഃ സേവ്യാ ഹേസ്താ വാമശ്ച േദാലിതഃ
സ്വസ്തികാപസൃതഃ പാദഃ കരണം ഘൂർണിതം തു തത്
കരിഹേസ്താ ഭേവദ്വാേമാ ദക്ഷിണശ്ച വിവർതിതഃ
ബഹുശഃ കുട്ടിതഃ പേദാ േജ്ഞയം തല്ലലിതം ബുൈധഃ
ഊർധ്വജാനും വിധായാഥ തേസ്യാപരി ലതാം ന്യേസത്
ദണ്ഡ്പക്ഷം തത്േ ാക്തം കർണം നൃത്യേവദിഭിഃ
ഭുജഞ്ഗ ാസിതം കൃത്വാ യേ ാഭാവപി േരചിതൗ
വാമപാർശ്വസ്ഥ്തൗ ഹസ്തൗ ഭുജംഗ സ്തേരചിതം

ികം സുവലിതം കൃത്വാ ലതാേരചിതകൗ കരൗ
നൂപുർശ്ച തഥാ പാദഃ കരേണ നൂപുേര ന്യേസത്
േരചിതൗ ഹസ്തപാദൗ ച കടീ ീവാ ച േരചിതാ
ൈവശാഖസ്ഥാനേകൈനതദ്ഭേവൈവശാഖേരചിതം
ആക്ഷിപ്തഃ സ്വസ്തികഃ പാദഃ കരൗ േചാേദ്വഷ്ടിതൗ തഥാ

ികസ്യ വലനാൈച്ചവ േജ്ഞയം മരകം തു തത്
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അഞ്ചിതഃ സ്യാത്കേരാ വാമഃ സവ്യശ്ചതുര ഏവ തു
ദക്ഷിണഃ കുട്ടിതഃ പാദശ്ചതുരം തത് കീർതിതം
ഭുജംഗ ാസിതഃ പാേദാ ദക്ഷിേണാ േരചിതഃ കരഃ
ലതാഖ്യശ്ച കേരാ വാേമാ ഭുജംഗാഞ്ചിതകം ഭേവത്
വിക്ഷിപ്തം ഹസ്തപാദം തു സമന്താദ്യ ദണ്ഡവത്
േരച്യേത തദ്ധി കരണം േജ്ഞയം ദണ്ഡകേരചിതം
വൃശ്ചികം ചരണം കൃത്വാ ദ്വാവപ്യഥ നികുട്ടിതൗ
വിധാതവ്യൗ കരൗ ത േജ്ഞയം വൃശ്ചികകുട്ടിതം
സൂചിം കൃത്വാപവിദ്ധം ച ദക്ഷിണം ചരണം ന്യേസത്
േരചിതാ ച കടിര്യ കടി ാന്തം തദുച്യേത
അഞ്ചിതഃ പൃഷ്ഠതഃ പാദഃ കുഞ്ചിേതാർധ്വതലാംഗുലിഃ
ലതാഖ്യശ്ച കേരാ വാമസ്തല്ലതാവൃശ്ചികം ഭേവത്
അലപദ്മഃ കടീേദേശ ഛിന്നാ പര്യായശഃ കടീ
ൈവശാഖസ്ഥാനേകേനഹ തച്ഛിന്നം കരണം ഭേവത്
വൃശ്ചികം ചരണം കൃത്വാ സ്വസ്തികൗ ച കരവുഭൗ
േരചിതൗ വി കീർണൗ ച കരൗ വൃശ്ചികേരചിതം
ബാഹുശീർഷാഞ്ചിതൗ ഹസ്തൗ പാദഃ പൃഷ്ഠാഞ്ചിതസ്തഥാ
ദൂരസന്നതപൃഷ്ഠം ച വൃശ്ചികം തത് കീർതിതം
ആലീഢം സ്ഥാനകം യ കരൗ വക്ഷസി േരചിതൗ
ഊർധ്വാേധാ വി കീർണൗ ച വ്യംസിതം കരണം തു തത്
ഹസ്തൗ തു സ്വസ്തികൗ പാർേശ്വ തഥാ പാേദാ നികുട്ടിതഃ
യ തത്കരണം േജ്ഞയം ബുൈധഃ പാർശ്വനികുട്ടിതം
വൃശ്ചികം ചരണം കൃത്വാ പാദസ്യാംഗുഷ്ഠേകന തു
ലലാേട തിലകം കുര്യാല്ലലാടതിലകം തു തത്
പൃഷ്ഠതഃ കുഞ്ചിതം കൃത്വാ വ്യതി ാന്ത മം തതഃ
ആക്ഷിപ്തൗ ച കരൗ കാര്യൗ ാന്തേക കരേണ ദ്വിജാഃ
ആദ്യഃ പാേദാ നതഃ കാര്യഃ സവ്യഹസ്തശ്ച കുഞ്ചിതഃ
ഉത്താേനാ വാമപാർശ്വസ്ഥസ്തത്കുഞ്ചിതമുദാഹൃതം

ലംബിതാഭ്യാം ബാഹുഭ്യാം യദ്ഗാേ ണാനേതന ച
അഭ്യന്തരാപവിദ്ധഃ സ്യാത്തജ്ജ്േഞയം ച മണ്ഡലം
സ്വസ്തികാപസൃതൗ പാദാവപവിദ്ധ മൗ യദാ
ഉേരാമണ്ഡലകൗ ഹസ്താവുേരാമണ്ഡലിക തത്
ആക്ഷിപ്തം ഹസ്തപാദം ച ിയേത യ േവഗതഃ
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ആക്ഷിഓതം നാമ കരണം വിേജ്ഞയം തത്ദ്വിേജാത്തമാഃ
ഊർധ്വാംഗുലിതലഃ പാദഃ പാർേശ്വേനാർധ്വം സാരിതഃ

കുര്യാദഞ്ചിതതലൗ ഹസ്തൗ തലവിലാസിേത
പൃഷ്ഠതഃ സൃതഃ പാദൗ ദ്വൗ താലാവർധേമവ ച
തേസ്യവ ചാനുേഗാ ഹസ്തഃ പുരതസ്ത്വർഗലം തു തത്
വിക്ഷിപ്തം ഹസ്തപാദം ച പൃഷ്ഠതഃ പാർശ്വേതാ� പി വാ
ഏകമാർഗഗതം യ തദ്വിക്ഷിപ്തമുദാഹൃതം

സാര്യ കുഞ്ചിതം പാദം പുനരാവർതേയത് തം
േയാഗവശഗൗ ഹസ്തൗ തദാവർതമുദാഹൃതം

കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ പാർശ്വാത്പാർശ്വം തു േഡാലേയത്
േയാഗവശഗൗ ഹസ്തൗ േഡാലാപാദം തദുച്യേത

ആക്ഷിപ്തം ഹസ്തപാദം ച ികം ൈചവ വിവർതേയത്
േരചിതൗ ച തഥാ ഹസ്തൗ വിവൃേത്ത കരേണ ദ്വിജാഃ
സൂചീവിദ്ധം വിധായാഥ ികം തു വിനിവർതേയത്
കരൗ ച േരചിതൗ കാര്യൗ വിനിവൃേത്ത ദ്വിേജാത്തമഃ
പാർശ്വ ാന്ത മം കൃത്വാ പുരസ്താദഥ പാതേയത്

േയാഗവശഗൗ ഹസ്തൗ പാർശ്വ ാന്തം തദുച്യേത
പൃഷ്ഠതഃ കുഞ്ചിതഃ പാദൗ വക്ഷൈശ്ചവ സമുന്നതം
തിലേക ച കരഃ സ്ഥാപ്യസ്തന്നിസ്തംഭിതമുച്യേത
പൃഷ്ഠേതാ വലിതം പാദം ശിേരാഘൃഷ്ടം സാരേയത്
സർവേതാ മണ്ഡലാവിദ്ധം വിദ ദ് ാന്തം തദുച്യേത
അതി ാന്ത മം കൃത്വാ പുരസ്താത്സ സാരേയത്

േയാഗവശഗൗ ഹസ്താവതി ാേന്ത കീർതിതൗ
ആക്ഷിപ്തം ഹസ്തപാദം ച ികം ൈചവ വിവർതിതം
ദ്വിതീേയാ േരചിേതാ ഹേസ്താ വിവർതിതകേമവ തത്
കർേണ� ഞ്ചിതഃ കേരാ വാേമാ ലതാഹസ്തശ്ച ദക്ഷിണഃ
േദാലാപാദസ്തഥാ ൈചവ ഗജ ീഡിതകം ഭേവത്

തമുത്ക്ഷിപ്യ ചരണം പുരസ്താദഥ പാഅതേയത്
തലസംേസ്ഫാടിതൗ ഹസ്തൗ തലസംേസ്ഫാടിേത മതൗ
പൃഷ്ഠ സാരിതഃ പാദഃ ലതാേരചിതകൗ കരൗ
സമുന്നതം ശിരൈശ്ചവ ഗരുഡ തകം ഭേവത്
സൂചിപാേദാ നതം പാർശ്വേമേകാ വക്ഷഃസ്ഥിതഃ കരഃ
ദ്വിതീയശ്ചാഞ്ചിേതാ ഗേണ്ഡ ഗണ്ഡസൂചീ തദുച്യേത ,
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ഊർധ്വാപേവഷ്ടിതൗ ഹസ്തൗ സൂചീപാേദാ വിവർതിതഃ
പരിവൃത്ത ികം ൈചവ പരിവൃത്തം തദുച്യേത
ഏകഃ സമസ്ഥിതഃ പാദ ഊരുപൃേഷ്ഠ സ്ഥിേതാ� പരഃ
മുഷ്ടിഹസ്തശ്ച വക്ഷഃസ്ഥഃ പാർശ്വജാനു തദുച്യേത
പൃഷ്ഠ സാരിതഃ പാദഃ കിഞ്ചിതഞ്ചിത ജാനുകഃ
യ സാരിേതാ ബാഹൂ തത്സ്യാത് ഗൃ ാവലീനകം
ഉത് ത്യ ചരണൗ കാര്യാവ തഃ സ്വസ്തികസ്ഥിതൗ
സന്നതൗ ച തഥാ ഹസ്തൗ സന്നതം തദുദാഹൃതം
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ കുര്യാദ സ്ഥിതം ഭുവി

േയാഗവശഗൗ ഹസ്തൗ സാ സൂചീ പരികീർതിതാ
അലപദ്മഃ ശിേരാഹസ്തഃ സൂചീപാദശ്ച ദക്ഷിണഃ
യ തത്കരണം േജ്ഞഅയമർധസൂചീതി നാമതഃ
പാദസൂച്യാ യദാ പാേദാ ദ്വിതീയ വിധ്യേത
കടിവക്ഷഃസ്ഥിതൗ ഹസ്തൗ സൂചീവിധം തദുച്യേത
കൃേത്വാരുവലിതം പാദമപ ാന്ത മം ന്യേസത്

േയാഗവശഗൗ ഹസ്തവപ ാന്തം തദുച്യേത
വൃശ്ചികം ചരണം കൃത്വാ േരചിതൗ ച തഥാ കരൗ
തഥാ ികം വിവൃത്തം ച മയൂരലലിതം ഭേവത്
അഞ്ചിതാപസൃതൗ പാദൗ ശിരശ്ച പരിവാഹിതം
േരചിതൗ ച തഥാ ഹസ്തൗ തത്സർപിതമുദാഹൃതം
നൂപുരം ചരണം കൃത്വാ ദണ്ഡപാദം സാരേയത്
ക്ഷി ാവിദ്ധകരം ൈചവ ദണ്ഡപാദം തദുച്യേത
അതി ാന്ത മം കൃത്വാ സമുത് ത്യ നിപാതേയത്
ജംഘാഞ്ചിേതാപരി ക്ഷിപ്താ തദ്വിദ്യാദ്ധരിണ തം
േഡാലാപാദ മം കൃത്വാ സമുത് ത്യ നിപാതേയത്
പരിവൃത്ത ികം ൈചവ തത്േ ംേഖാലിതമുച്യേത
ഭുജാവൂർധ്വവിനി ാന്തൗ ഹസ്തൗ ചാഭി ( േധാ )മുഖാംഗുലീ
ബദ്ധാ ചാരീ തഥ ൈചവ നിതംേബ കരേണ ഭേവത്
േദാലാപാദ മം കൃത്വാ ഹസ്തൗ തദനുഗാവുഭൗഅ
േരചിതൗ ഘൂർണിതൗ വാപി സ്ഖലിതം കരണം ഭേവത്
ഏേകാ വക്ഷഃസ്ഥിേതാ ഹസ്തഃ േ ാേദ്വഷ്ടിതതേലാ� പരഃ
അഞ്ചിതശ്ചരണൈശ്ചവ േയാജ്യഃ കരിഹസ്തേക
ഏക േരചിേതാ ഹേസ്താ ലതാഖ്യ തഥാ പരഃ
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സർപിതതലൗ പാദൗ സർപിതകേമവ തത്
അലാതം ച പുരഃകൃത്വാ ദ്വിതീയം ച ത മം
ഹസ്തൗ പാദാനുഗൗ ചാപി സിംഹവി ീഡിേത തൗ
പൃഷ്ഠ സർപിതഃ പാദസ്തഥാ ഹസ്തൗ നികുഞ്ചിതൗ
പുനസ്തൈഥവ കർതവ്യൗ സിംഹാകർഷ്തേക ദ്വിജാഃ
ആക്ഷിപ്തഹസ്തമാക്ഷിപ്തേദഹമാക്ഷിപ്തപാദകം
അദ്വൃത്തഗാ മിേത്യതദുദ്വൃതാം കരണം തം
ആക്ഷിപ്തചരണൈശ്ചേകാ ഹസ്തൗ തൈസ്യവ ചാനുഗൗ
ആനതം ച തഥ ഗാ ം തേയാപസൃതകം ഭേവത്
േദാലാപാദ മം കൃത്വാ തലസംഘട്ടിതൗ കരൗ
േരചേയച്ച കരം വാമം തലസംഘട്ടിേത സദാ
ഏേകാ വക്ഷഃസ്ഥിേതാ ഹേസ്താ ദ്വ്തീയശ്ച ലംബിതഃ
തലാ സംസ്ഥിതഃ പാേദാ ജനിേത കരേണ ഭേവത്
ജനിതം കരണം കൃത്വാ ഹസ്തൗ ചാഭിമുഖാംഗുലീ
ശൈനർനിപതിേതാ ൈചവ േജ്ഞയം തദവഹിത്ഥകം
കരൗ വക്ഷഃസ്ഥിതൗ കാര്യാവുരൗ നിർഭുഗ്നേമവ ച
മണ്ഡലസ്ഥാനകം ൈചവ നിേവശം കരണം തു തത്
തലസഞ്ചരപാദാഭ്യാമുത് ത്യ പതനം ഭേവത്
സംനതം വലിതം ഗാ േമലകാ ീഡിതം തു തത്
കരമാവൃത്തകരണമൂരുപൃേഷ്ഠ� ഞ്ചിതം ന്യേസത്
ജംഘാഞ്ചിതാ തേഥാദ്വൃത്താ ഹ രൂദ്വൃത്തം തു തദ്ഭേവത്
കരൗ ലംബിതൗ കാേര്യാ ശിരശ്ച പരിവാഹിതം
പാദൗ ച വലിതാവിധ്ദൗഅ മദസ്ഖലിതേക ദ്വിജാഃ
പുരഃ സാരിതഃ പാദഃ കുഞ്ചിേതാ ഗഗേനാ ഖഃ
കരൗ ച േരചിതൗ യ വി ാന്തം തദുച്യേത
കരമാവർതിതം കൃത്വാ ഹ രുപൃേഷ്ഠ നികുഞ്ചേയത്
ഊരുൈശ്ചവ തഥാവിദ്ധഃ സം ാന്തം കരണം തു തത്
അപവിദ്ധഃ കരഃ സൂച്യാ പാദൈശ്ചവ നികുട്ടിതഃ
വക്ഷഃസ്ഥശ്ച കേരാ വാേമാ വിഷ്കംേഭ കരേണ ഭേവത്
പാദാവുദ്ധട്ടിതൗ കാര്യൗ തലസംഘട്ടിതൗ കരൗ
നതശ്ച പാർശ്വം കർതവ്യം ബുൈധരുദ്ധട്ടിേത സദാ

യുജ്യാലാതകം പൂർവം ഹസ്തൗ ചാപി ഹി േരചേയത്
കുഞ്ചിതാവഞ്ചിതൗ ൈചവ വൃഷഭ ീഡിേത സദാ
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േരചിതാവഞ്ചിതൗ ഹസ്തൗ േലാലിതം വർതിതം ശിരഃ
ഉഭേയാഃപാർശ്വേയാര്യ തേല്ലാലിതമുദാഹൃതം
സ്വസ്തികാപസൃതൗ പാദൗ ശിരശ്ച പരിവാഹിതം
േരചിതൗ ച തഥാ ഹസ്തൗ സ്യാതാം നാഗാപസർപിേത
നിഷണ്ണാംഗ ചരണം സാര്യ തലസഞ്ചരം
ഉദ്വാഹിതമുരഃ കൃത്വാ ശകടാസ്യം േയാജേയത്
ഊർധ്വാംഗുലിതലൗ പാദൗ ിപതാകാവേധാമുഖൗ
ഹസ്തൗ ശിരസ്സന്നതം ച ഗംഗാവതരണം ത്വിതി
യാനി സ്ഥാനാനി യാശ്ചാേര്യാ വ്യായാേമ കഥിതാനി തു
പാദ ചാരേസ്ത്വഷാം തു കരണാനാമയം ഭേവത്
േയ ചാപി നൃത്തഹസ്താ ഗദിതാ നൃത്തകർമണി
േതഷാം സമാസേതാ േയാഗഃ കരേണഷു വിഭാവ്യേത

ാേയണ കരേണ കാേര്യാ വാേമാ വക്ഷഃസ്ഥിതഃ കരഃ
ചരണശ്ചാനുഗശ്ചാപി ദക്ഷിണ ഭേവത്കരഃ
ചാര്യൈശ്ചവ തു യാഃ േ ാക്താ നൃത്തഹസ്താസ്തൈഥവ ച
സാ മാതൃേകതി വിേജ്ഞയാ തദ്േഭദാത്കരണാനി തു
അേഷ്ടാത്തരശതം േഹ്യതത്കരണാനാം മേയാദിതം
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ഹ്യംഗഹാരവികൽപനം

സാേര്യാത്ക്ഷിപ്യ ച കരൗ സമപാദം േയാജേയത്
വ്യംസിതാപസൃതം സവ്യം ഹസ്തമൂർധ്വം സാരേയത്

ത്യാലീഢം തതഃ കുര്യാത് തൈഥവ ച നികുട്ടകം
ഊരൂദ്വൃത്തം തതഃ കുര്യാദക്ഷിപ്തം സ്വസ്തികം തതഃ
നിതംബം കരി ഹസ്തം ച കടിച്ഛിന്നം ച േയാഗതഃ
സ്ഥിരഹേസ്താ ഭേവേദഷ ത്വംഗഹാേരാ ഹര ിയഃ
തലപുഷ്പാപവിേദ്ധ േദ്വ വർതിതം സംനികുട്ടികം
ഊരൂദ്വൃത്തം തഥാക്ഷിപ്തമുേരാമണ്ഡലേമവ ച
നിതംബം കരിഹസ്തം ച കടിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
ഏഷ പര്യസ്തേകാ നാമ ഹ്യംഗഹാേരാ ഹേരാദ്ഭവഃ
അലപല്ലവസൂചീം ച കൃത്വാ വിക്ഷിപ്തേമവ ച
ആവർതിതം തതഃ കുര്യാത്തൈഥഅവ ച നികുട്ടകം
ഊരൂദ്വൃത്തം തഥാക്ഷിപ്തമുേരാമണ്ഡലേമവ ച
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം സൂചീവിേദ്ധാ ഭേവദയം
അപവിദ്ധം തു കരണം സൂചീവിദ്ധം തൈഥവ ച
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ഉേദ്വഷ്ടിേതന ഹേസ്തന ികം തു പരിവർതേയത്
ഉേരാമണ്ഡലകൗ ഹസ്തൗ കടിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
അപവിേദ്ധാ� ◌ംഗഹാരാശ്ച വിേജ്ഞേയാ� യം േയാ ഭിഃ
കരണം നൂപുരം കൃത്വാ വിക്ഷിപ്താലാതേക പുനഃ
പുനരാക്ഷിപ്തകം കുര്യാദുേരാമണ്ഡലകം തഥാ
നിതംബം കരിഹസ്തം ച കടിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
ആക്ഷിപ്തകഃ സ വിേജ്ഞേയാ ഹ്യംഗഹാരഃ േയാ ഭിഃ
ഉേദ്വഷ്ടിതാപവിദ്ധ കരഃ പാേദാ നികുട്ടിതഃ
പുനൈസ്തൈനവ േയാേഗന വാമപാർേശ്വ ഭേവദഥ
ഉേരാമണ്ഡലകൗ ഹസ്തൗ നിതംബം കരിഹസ്തകം
കർതവ്യം സകടിച്ഛിന്നം നൃേത്യ തൂദ്ധട്ടിേത സദാ
പര്യാേയാേദ്വഷ്ടിതൗ ഹസ്തൗ പാദൗ ൈചവ നികുട്ടിതൗ
കുഞ്ചിതാവഞ്ചിതൗഅ ൈചവ ഹ രൂദ്വൃത്തം തൈഥവ ച
ചതുര ം കരം കൃത്വാ പാേദന ച നികുട്ടകം
ഭുജംഗ ാസിതം ൈചവ കരം േചാദ്വിഷ്ടിതം പുനഃ
പരിച്ഛിന്നം ച കർതവ്യം ികം മരേകണ തു
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം വിഷ്കംേഭ പരികീർതിതം
ദണ്ഡപാദം കരം ൈചവ വിക്ഷിപ്യാക്ഷിപ്യ ൈചവ ഹി
വ്യംസിതം വാമഹസ്തം ച സഹ പാേദന സർപേയത്
നികുട്ടകദ്വയം കാര്യമാക്ഷിപ്തം മണ്ഡേലാരസി
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം കർതവ്യമപരാജിേത
കുട്ടിതം കരണം കൃത്വാ ഭുജംഗ ാസിതം തഥാ
േരചിേതന തു ഹേസ്തന പതാകം ഹസ്തമാദിേശത്
ആക്ഷിപ്തകം യുഞ്ജീത ഹ േരാമണ്ഡലകം തഥാ
ലതാഖ്യം സകടകച്ഛിന്നം വിഷ്കംഭാപസൃേത ഭേവത്

ികം സുവലിതം കൃത്വാ നൂപുരം കരണം തഥാ
ഭുജംഗ ാസിതം സവ്യം തഥാ ൈവശാഖേരചിതം
ആക്ഷിപ്തകം തതഃ കൃത്വാ പരിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
ബാഹ്യ മരകം കുര്യാദുേരാമണ്ഡലേമവ ച
നിതംബം കരിഹസ്തം ച കടിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
മത്താ ീേഡാ ഭേവേദഷ ഹ്യംഗഹാേരാ ഹര ിയഃ
േരചിതം ഹസ്തപാദം ച കൃത്വാ വൃശ്ചികേമവ ച
പുനേസ്തൈനവ േയാേഗന വൃശ്ചികം സ േയാജേയത്
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നികുട്ടകം തഥാ ൈചവ സവ്യാസവ്യകൃതം മാത്
ലതാഖ്യഃ സകടിേച്ഛേദാ ഭേവത്സ്വസ്തികേരചിേത
പാർേശ്വ തു സ്വസ്തികം ബദ്ധ്വാ കാര്യം ത്വഥ നികുട്ടകം
ദ്വിതീയസ്യ ച പാർശ്വസ്യ വിധിഃ സ്യാദ്യേമവ ഹി
തതശ്ച കരമാവർത്യ ഹ രൂപൃേഷ്ഠ നിപാതേയത്
ഊരൂദ്വൃത്തം തതഃ കുര്യാദാക്ഷിപ്തം പുനേരവ ഹി
നിതംബം കരിഹസ്തം ച കടിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
പാർശ്വസ്വസ്തിക ഇേത്യഷ ഹ്യംഗഹാരഃ കീർതിതഃ
വൃശ്ചികം കരണം കൃത്വാ ലതാഖ്യം ഹസ്തേമവ ച
തേമവ ച കരം ഭൂേയാ നാസാേ സന്നികുഞ്ചേയത്
തേമേവാേദ്വഷ്ടിതം കൃത്വാ നിതംബം പരിവർതേയത്
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം വൃശ്ചികാപസൃേത ഭേവത്
കൃത്വാ നൂപുരപാദം തു തഥാക്ഷിപ്തകേമവ ച
പരിച്ഛിന്നം ച കർതവ്യം സൂചീപാദം തൈഥവ ച
നിതംബം കരിഹസ്തം ചാപ േരാമണ്ഡലകം തഥാ
കടീച്ഛിന്നം തതൈശ്ചവ മരഃ സ തു സഞ്ജ്ഞിതഃ
മതല്ലികരണം കൃത്വാ കരമാവർത്യ ദക്ഷിണം
കേപാലസ്യ േദേശ തു കാര്യം സമ്യങ്നികുഞ്ചിതം
അപവിദ്ധം തം ൈചവ തലസംേസ്ഫാടസംയുതം
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം മത്തസ്ഖലിതേക ഭേവത്
േദാൈലഃ കൈരഃ ചലിൈതഃ സ്വസ്തികാപസൃൈതഃ പൈദഃ
അഞ്ചിൈതർവലിൈതർഹൈസ്തസ്തലസംഘട്ടിൈതസ്തഥാ
നികുട്ടിതം ച കർതവ്യമൂരൂദ്വൃതം തൈഥവ ച
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം മദാദ്വിലസിേത ഭേവത്
മണ്ഡലം സ്ഥാനകം കൃത്വാ തഥാ ഹസ്തൗ ച േരചിതൗ
ഉദ്ഘട്ടിേതന പാേദന മത്തല്ലികരണം ഭേവത്
ആക്ഷിപ്തം കരണം ൈചവ ഹ േരാമണ്ഡലേമവ ച
കടിച്ഛിന്നം തഥാ ൈചവ ഭേവ ഗതിമണ്ഡേല
സമപാദം യുജ്യാഥ പരിച്ഛിന്നം ത്വനന്തരം
ആവിേദ്ധന തു പാേദന ബാഹ്യ മരകം തഥാ
വാമസൂച്യാ ത്വതി ാന്തം ഭുജംഗ ാസിതം തഥാ
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം പരിച്ഛിേന്ന വിധീയേത
ശിരസ പരി സ്ഥാപ്യൗ സ്വസ്തിഅകൗ വിച തൗ കരൗ
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തതഃ സവ്യം കരം ചാപി ഗാ മാനമ്യ േരചേയത്
പുനരുത്ഥാപേയത്ത ഗാ മുന്നമ്യ േരചിതം
ലതാഖ്യൗ ച കരൗ കൃത്വാ വൃശ്ചികം സ േയാജേയത്
േരചിതം കരിഹസ്തം ച ഭുജംഗ ാസിതം തഥാ
ആക്ഷിപ്തകം യുഞ്ജീത സ്വസ്തികം പാദേമവ ച
പരാം ഖവിധിർഭൂയ ഏവേമവ ഭേവദിഹ
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം പരിവൃത്തകേരചിേതഏ
േരചിതൗ സഹ ഗാേ ണ ഹ്യപവിദ്ധൗ കരൗ യദാ
പുനേസ്തൈനവ േദേശന ഗാ മുന്നമ്യ േരചേയത്
കുര്യാ പുരപാദം ച ഭുജംഗ ാസിതം തഥാ
േരചിതം മണ്ഡലം ൈചവ ബാഹുശീർേഷ നികുഞ്ചേയത്
ഊരൂദ്വൃത്തം തഥാക്ഷിപ്തമുേരാമണ്ഡലേമവ ച
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം കുര്യാൈദ്വശാഖേരചിേത
ആദ്യം തു ജനിതം കൃത്വാ പാദേമകം സാരേയത്
തൈഥവാലാതകം കുര്യാത് ികം തു പരിവർതേയത്
അഞ്ചിതം വാമഹസ്തം ച ഗണ്ഡേദേശ നികുട്ടേയത്
കടിച്ഛിന്നം തഥാ ൈചവ പരാവൃേത്ത േയാജേയത്
സ്വസ്തികം കരണം കൃത്വാ വ്യംസിതൗ ച കരൗ പുനഃ
അലാതകം യുഞ്ജീത ഹ ർധ്വജാനു നികുഞ്ചിതം
അർധസൂചീ ച വിക്ഷിപ്തമുദ്വൃത്താക്ഷിപ്തേക തഥാ
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നമംഗഹാേര ഹ്യലാതേക
നികുട്യ വക്ഷസി കരാവൂർധ്വജാനു േയാജേയത്
ആക്ഷിപ്തസ്വസ്തികം കൃത്വാ ികം തു പരിവർതേയത്
ഉേരാമണ്ഡലകൗ ഹസ്തൗ നിതംബം കരിഹസ്തകം
കടിച്ഛിന്നം തഥാ ൈചവ പാർശ്വേച്ഛേദ വിധീയേത
സൂചീവാമപദം ദധ്യാദ്വിദ ദ് ാന്തം ച ദക്ഷിണം
ദക്ഷിേണന പുനഃ സൂചീ വിദ ദ് ാന്തം ച വാമതഃ
പരിച്ഛിന്നം തഥാ ൈചവ ഹ്യതി ാന്തം ച വാമകം
ലതാഖ്യം സകടിച്ഛിന്നം വിദ ദ് ാന്തശ്ച സ തഃ
കൃത്വാ നൂപുരപാദം തു സവ്യവാമൗ ലംബിതൗ
കരൗ പാർേശ്വ തതസ്താഭ്യാം വിക്ഷിപ്തം സ േയാജേയത്
താഭ്യാം സൂചീ തഥാ ൈചവ ികം തു പരിവർതേയത്
ലതാഖ്യം സകടിച്ഛിന്നം കുർതാദുദ്വൃത്തേക സദാ
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ആലീഢവ്യംസിതൗ ഹസ്തൗ ബാഹുശീർേഷ നികുട്ടേയത്
നൂപുരശ്ചരേണാ വാമസ്തഥാലാതശ്ച ദക്ഷിണഃ
േതൈനവാക്ഷിപ്തകം കുര്യാദുേരാമണ്ഡലകൗ കരൗ
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നമാലീേഢ സ േയാജേയത്
ഹസ്തം തു േരചിതം കൃത്വാ പാർശ്വമാനസ്യ േരചേയത്
പുനേസ്തൈനവ േയാേഗന ഗാ മാനസ്യ േരചേയത്
േരചിതം കരണം കാര്യമുേരാമണ്ഡലേമവ ച
കടിച്ഛിന്നം തു കർതവ്യമംഗഹാേര തു േരചിേത
നൂപുരം ചരണം കൃത്വാ ികം തു പരിവർതേയത്
വ്യംസിേതന തു ഹേസ്തന ികേമവ വിവർതേയത്
വാമം ചാലാതകം കൃത്വാ സൂചീമൈ വ േയാജേയത്
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം കുര്യാദാ രിേത സദാ
േരചിതൗ സ്വസ്തികൗ പാദൗ േരചിതൗ സ്വസ്തികൗ കരൗ
കൃത്വാ വിേ ഷേമവം തു േതൈനവ വിധിനാ പുനഃ
പുനരുത്േക്ഷപണം ൈചവ േരചിൈതേരവ കാരേയത്
ഉദ്വൃത്താക്ഷിപ്തേക ൈചവ ഹ േരാമണ്ഡലേമവ ച
നിതംബം കരിഹസ്തം ച കടിച്ഛിന്നം തൈഥവ ച
ആക്ഷിപ്തേരചിേതാ േഹ്യഷ കരണാനാം വിധിഃ തഃ
വിക്ഷിപ്ത കരണം കൃത്വാ ഹസ്തപാദം മുഖാഗമം
വാമസൂചിസഹകൃതം വിക്ഷിേപദ്വാമകം കരം
വക്ഷഃസ്ഥാേന ഭേവത്സേവ്യാ വലിതം ികേമവ ച
നൂപുരാക്ഷിപ്തേക ൈചവ ഹ്യർധസ്വസ്തികേമവ ച
നിതംബം കരിഹസ്തം ച ഹ േരാമണ്ഡലകം തഥാ
കടിച്ഛിന്നം ച കർതവ്യം സം ാേന്ത നൃത്തേയാ ഭിഃ
അപ ാന്ത മം കൃത്വാ വ്യംസിതം ഹസ്തേമവ ച
കുര്യാദുേദ്വഷ്ടിതം ൈചവ ഹ്യർധസൂചീം തൈഥവ ച
വിക്ഷിപ്തം സകടിച്ഛിന്നമുദ്വൃത്താക്ഷിപ്തേക തഥാ
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം കർതവ്യമപസർപിേത
കൃത്വാ നൂപുരപാദം ച തമാക്ഷിപ്യ ച മം
പാദസ്യ ചാനുഗൗ ഹസ്തൗ ികം ച പരിവർതേയത്
നികുട്യ കരപാദം ചാപ േരാമണ്ഡലകം പുനഃ
കരിഹസ്തം കടിച്ഛിന്നം കാര്യമർധനികുട്ടേക
ദ്വാ ിംശേദേത സേ ാക്താ ഹ്യംഗഹാരാ ദ്വിേജാത്തമാഃ
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ചതുേരാ േരചകാംശ്ചാപി ഗദേതാ േമ നിേബാധത
പാദേരചക ഏകഃ സ്യാത് ദ്വിതീയഃ കടിേരചകഃ
കരേരചക തീയ ചതുർഥഃ കണ്ഠേരചകഃ
[േരചിതാഖ്യഃ പൃഥഗ്ഭാേവ വലേന ചാഭിധീയേത
ഉദ്വാഹനാത്പൃഥഗ്ഭാവാച്ചലനാച്ചാപി േരചകഃ
പാർശ്വാത്പാർേശ്വ തു ഗമനം സ്ഖലിൈതശ്ചലിൈതഃ പൈദഃ
വിവിൈധൈശ്ചവ പാദസ്യ പാദേരചക ഉച്യേത

ികേസ്യാദ്വർതനം ൈചവ ഛടീവലനേമവ ച
തഥാ� പസർപണം ൈചവ കടിേരചക ഉച്യേത
ഉദ്വർതനം പരിേക്ഷേപാ വിേക്ഷപഃ പരിവർതനം
വിസർപണം ച ഹസ്തസ്യ ഹസ്തേരചക ഉച്യേത
ഉദ്വാഹനം സന്നമനം തഥാ പാർശ്വസ്യ സന്നതിഃ

മണം ചാപി വിേജ്ഞേയാ ീവായാ േരചേകാ ബുൈധഃ ]
േരചൈകരംഗഹാൈരശ്ച നൃത്യന്തം വീക്ഷ്യ ശങ്കരം
സുകുമാര േയാേഗണ നൃത്യന്തീം ൈചവ പാഅർവതീം
മൃദഞ്ഗേഭരീപടൈഹർഭാണ്ഡഡിണ്ഡിമേഗാമുൈഖഃ
പണൈവർദദുൈരൈശ്ചവ സർവാേതാൈദ്യഃ വാദിൈതഃ
ദക്ഷയേജ്ഞ വിനിഹേത സന്ധ്യാകാേല മേഹശ്വരഃ
നാനാംഗഹാൈരഃ ാനൃത്യല്ലയതാലവശാനുൈഗഅഃ
പിണ്ഡിബന്ധാംസ്തേതാ ദൃഷ്ട്വാ നന്ദിഭ മുഖാ ഗണാഃ
ച േസ്ത നാമ പിണ്ഡീനാം ബന്ധമാസാം സലക്ഷണം
ഈശ്വരേസ്യശ്വരീ പിൻഡീ നന്ദിനശ്ചാപി പട്ടസീ
ചണ്ഡികായാ ഭേവത്പിണ്ഡീ തഥാ ൈവ സിംഹവാഹിനീ
താർക്ഷ്യപിണ്ഡീ ഭേവദ്വിേഷ്ണാഃ പദ്മപിണ്ഡീ സ്വയംഭുവഃ
ശ ൈസ്യരാവതീ പിണ്ഡീ ഝഷപിണ്ഡീ തു മാന്മഥീ
ശിഖിപിണ്ഡീ കുമാരസ്യ രൂപപിണ്ഡീ ഭേവ ിയഃ
ധാരാപിണ്ഡീ ച ജാഹ്നവ്യാഃ പാശപിണ്ഡീ യമസ്യ ച
വാരുണീ ച നദീപിണ്ഡീ യാക്ഷീ സ്യാദ്ധനദസ്യ തു
ഹലപിണ്ഡീ ബലസ്യാപി സർപപിണ്ഡീ തു േഭാഗിനാം
ഗാേണശ്വരീ മഹാപിണ്ഡീ ദക്ഷയജ്ഞവിമർദിനീ

ിശൂലാകൃതിസംസ്ഥാനാ രൗ ീ സ്യാദന്ധകദ്വിഷഃ
ഏവമന്യാസ്വപി തഥാ േദവതാസു യഥാ മം
ധ്വജഭൂതാഃ േയാക്തവ്യാഃ പിണ്ഡീബന്ധാഃ സുചിഹ്നിതാഃ
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േരചകാ അംഗഹാരാശ്ച പിണ്ഡീബന്ധാതൈസ്ഥവ ച
സൃഷ്ട്വാ ഭഗവതാ ദത്താസ്തണ്ഡേവ മുനേയ തദാ
േതനാപി ഹി തതഃ സമ്യഗ്ഗാനഭാണ്ഡസമന്വിതഃ
നൃത്ത േയാഗഃ സൃേഷ്ടാ യഃ സ താണ്ഡവ ഇതി തഃ
ഋഷയ ഊചുഃ -
യദാ ാപ്ത്യർഥമർഥാനാം തജ്ജ്ൈഞരഭിനയഃ കൃതഃ
കസ്മാനൃത്തം കൃതം േഹ്യതത്കം സ്വഭാവമേപക്ഷേത
ന ഗീതകാർഥസംബദ്ധം ന ചാപ്യർഥസ്യ ഭാവകം
കസ്മാ ത്തം കൃതം േഹ്യതദ്ഗീേതഷ്വാസാരിേതഷു ച
ഭരതഃ -
അേ ാച്യേത ന ഖല്വർഥം കഞ്ചി ത്തമേപക്ഷേത
കിം തു േശാഭാം ജനേയദിതി നൃത്തം വർതിതം

ാേയണ സർവേലാകസ്യ നൃത്തമിഷ്ടം സ്വഭാവതഃ
മംഗലമിതി കൃത്വാ ച നൃത്തേമതത് കീർതിതം
വിവാഅഹ സവാവാഹ േമാദാഭ അദയാദിഷു
വിേനാദകാരണം േചതി നൃത്തേമതത് വർതിതം
അതൈശ്ചവ തിേക്ഷപാദ്ഭൂതസംൈഘഃ വർതിതാഃ
േയ ഗീതകാദൗ യുജ്യേന്ത സമ്യങ്നൃത്തവിഭാഗകാഃ
േദേവന ചാപി സേ ാക്തസ്ത സ്താണ്ഡവപൂർവകം
ഗീത േയാഗമാ ിത്യ നൃത്തേമതത് വർത്യതാം

ാേയണ താണ്ഡവവിധിർേദവ ത്യാ േയാ ഭേവത്
സുകുമാര േയാഗശ്ച ശൃംഗാരരസസംഭവഃ
തസ്യ ത യുക്തസ്യ താണ്ഡവസ്യ വിധി ിയാം
വർധമാനകമാസാദ്യ സ വക്ഷ്യമി ലക്ഷണം
കലാനാം വൃദ്ധിമാസാദ്യ ഹ്യക്ഷരാണാം ച വർധനാത്
ലയസ്യ വർധനാച്ചാപി വർധമാനകമുച്യേത
കൃത്ത്വാ കുതപവിന്യാസം യഥാവദ്ദ്വിജസത്തമാഃ
ആസാരിത േയാഗ തതഃ കാര്യഃ േയാ ഭിഃ
ത തൂേപാഹനം കൃത്ത്വാ ത ീഗാനസമന്വിതം
കാര്യഃ േവേശാ നർതക്യാ ഭാണ്ഡവാദ്യസമന്വിതഃ
വിശുദ്ധകരണായാം തു ജാത്യാം വാദ്യം േയാജേയത്
ഗത്യാ വാദ്യാനുസാരിണ്യാ തസ്യാശ്ചാരീം േയാജേയത്
ൈവശാഖസ്ഥാനേകേനഹ സർവേരചകചാരിണീ
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പുഷ്പാഞ്ജലിധരാ ഭൂത്വാ വിേശ ംഗമണ്ഡപം
പുഷ്പാഞ്ജലിം വിസൃജ്യാഥ രംഗപീഠം പരീത്യ ച

ണമ്യ േദവതാഭ്യശ്ച തേതാ� ഭിനയമാചേരത്
യ ാഭിേനയം ഗീതം സ്യാത്ത വാദ്യം ന േയാജേയത്
അംഗഹാര േയാേഗ തു ഭാണ്ഡവാദ്യം വിധീയേത
സമം രക്തം വിഭക്തം ച ടം ശുദ്ധ ഹാരജം
നൃത്താംഗ ാഹി വാദ്യൈജ്ഞർവാദ്യം േയാജ്യം തു താണ്ഡേവ

യുജ്യ ഗീതവാേദ്യ തു നി ാേമന്നർതകീ തതഃ
അേനൈനവ വിധാേനന വിശന്ത്യപരാഃ പൃഥക്
അന്യാശ്ചാനു േമണാഥ പിണ്ഡീം ബധ്നന്തി യാഃ ിയഃ
താവത്പര്യസ്തകഃ കാേര്യാ യാവത്പിണ്ഡീ ന ബധ്യേത
പിണ്ഡീം ബദ്ധ്വാ തതഃ സർവാ നി ാേമയുഃ ിയ താഃ
പിണ്ഡീബേന്ധഷു വാദ്യം തു കർതവ്യമിഹ വാദൈകഅഃ
പര്യസ്തക മാേണന ചി ൗഘകരണാന്വിതം
തേ ാപവാഹനം ഭൂയഃ കാര്യം പൂർവവേദവ ഹി
തതശ്ചാസാരിതം ഭൂേയാ ഗായനം തു േയാജേയത്
പൂർേവൈണവ വിധാേനന വിേശച്ചാപി നർതകീ
ഗീതകാർഥം ത്വഭിനേയദ് ദ്വിതീയാസാരിതസ്യ തു
തേദവ ച പുനർവ നൃേത്തനാപി ദർശേയത്
ആസാരിേത സമാേപ്ത തു നി ാേമന്നർതകീ തതഃ
പൂർവവത് വിശന്ത്യന്യാഃ േയാഗഃ സ്യാത്സ ഏവ ഹി
ഏവം പേദ പേദ കാേര്യാ വിധിരാസാരിതസ്യ തു
ഭാണ്ഡവാദ്യകൃേത ൈചവ തഥാ ഗാനകൃേത� പി ച
ഏകാ തു ഥമം േയാജ്യാ േദ്വ ദ്വിതീയം തൈഥവ ച
തിേ ാ വ തൃതീയം തു ചത ചതുർഥകം
പിണ്ഡീനാം വിധയൈശ്ചവ ചത്വാരഃ സ കീർതിതാഃ
പിണ്ഡീ ശൃംഖലികാ ൈചവ ലതാബേന്ധാ� ഥ േഭദ്യകഃ
പിണ്ഡീബന്ധ പിണ്ഡത്വാദ്ഗുൽമഃ ശൃംഖലികാ ഭേവത്
ജാേലാപനദ്ധാ ച ലതാ സനൃേത്താ േഭദ്യകഃ തഃ
പിണ്ഡീബന്ധഃ കനിേഷ്ഠ തു ശൃംഖലാ തു ലയാന്തേര
മധ്യേമ ച ലതാബേന്ധാ േജ്യേഷ്ഠ ൈചവാഥ േഭദ്യകഃ
പിണ്ഡീനാം വിവിധാ േയാനിര്യ ം ഭ ാസനം തഥാ
ശിക്ഷാേയാഗസ്തഥാ ൈചവ േയാക്തവ്യഃ േയാ ഭിഃ
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ഏവം േയാഗഃ കർതേവ്യാ വർധമാേന തേപാധനാഃ
ഗീതാനാം ഛന്ദകാനാം ച ഭൂേയാ വക്ഷ്യാമ്യഹം വിധിം
യാനി വ നിബദ്ധാനി യാനി ചാംഗികൃതാനി തു
ഗീതാനി േതഷാം വക്ഷ്യാമി േയാഗം നൃത്തവാദ്യേയാഃ
ത ാവതരണം കാര്യം നർതക്യാഃ സാർവഭാണ്ഡികം
േക്ഷപ തിേക്ഷപകൃതം ഭാേണ്ഡാേപാഹനസം തം

ഥമം ത്വഭിേനയം സ്യദ്ഗീതേക സർവവ കം
തേദവ ച പുനർവ നൃേത്തഏനാപി ദർേശയത്
േയാ വിധിഃ പൂർവമുക്ത നൃത്താഭിനയവാദിേത
ആസാരിതവിധൗ സ സ്യാദ്ഗീതാനാം വ േകഷ്വപി
ഏവം വ നിബന്ധാനാം ഗീതകാനാം വിധിഃ തഃ
ശൃണുതാംഗനിബദ്ധാനാം ഗീതാനാമപി ലക്ഷണം
യ ഏവ വ കവിധിർനൃത്താഭിനയവാദിേത
തേമവാംഗനിബേദ്ധഷു ച്ഛന്ദേകഷ്വപി േയാജേയത്
വാദ്യം ഗുർവക്ഷരകൃതം തഥാൽപാക്ഷരേമവ ച
മുേഖ േസാേപാഹേന കുര്യാദ്വർണാനാം വി കർഷതഃ
യദാ ഗീതിവശാദംഗം ഭൂേയാ ഭൂേയാ നിവർതേത
ത ാദ്യമഭിേനയം സ്യാേച്ഛഷം നൃേത്തന േയാജേയത്
യദാ ഗീതിവശാദംഗം ഭൂേയാ ഭൂേയാ നിവർതേത

ിപാണിലയസംയുക്തം ത വാദ്യം േയാജേയത്
യഥാ ലയസ്തഥാ വാദ്യം കർതവ്യമിഹ വാദൈകഃ
[തതം ചാനുഗതം ചാപി ഓഘം ച കരണാന്വിതം
സ്ഥിേര തത്ത്വം (തം) േയാക്തവ്യം മേധ്യ ചാനുഗതം ഭേവത്
ഭൂയശ്ചൗഘഃ േയാക്തവ്യേസ്ത്വഷ വാദ്യഗേതാ വിധിഃ
ഛേന്ദാഗീതകമാസാദ്യ ത്വംഗാനി പരിവർതേയത്
ഏഷ കാേര്യാ വിധിർനിത്യം നൃത്താഭിനയവാദിേത
യാനി വ നിബദ്ധാനി േതഷാമേന്ത േഹാ ഭേവത്
അംഗാനാം തു പരാവൃത്താവാദാേവവ േഹാ മതഃ ]
ഏവേമഷ വിധിഃ കാേര്യാ ഗീേതഷ്വാസാരിേതഷ്വപി
േദവ ത്യാ യം േഹ്യത കുമാരം നിേബാധത

ീപുംസേയാ സംലാേപാ യ കാമസമുദ്ഭവഃ
തജ്ജ്േഞയം സുകുമാരം ഹി ശൃംഗാരരസസംഭവം
യസ്യാം യസ്യാമവസ്ഥായാം നൃത്തം േയാജ്യം േയാ ഭിഃ
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തത്സർവംം സ വക്ഷ്യാമി തച്ച േമ ശൃണുത ദ്വിജാഃ
അംഗവ നിവൃത്തൗ തു തഥാ വർണനിവൃത്തിഷു
തഥാ ചാഭുദയസ്ഥാേന നൃത്തം തജ്ജ്ഞഃ േയാജേയത്
യ സ ശ്യേത കിഞ്ചിദ്ദമ്പേത്യാർമദനാ യം
നൃത്തം ത േയാക്തവ്യം ഹർഷാർഥഗുേണാദ്ഭവം
യ സന്നിഹിേത കാേന്ത ഋതുകാഅലാദിദർശനം
ഗീതകാർഥാഭിസംബദ്ധം നൃത്തം ത ാപി േചഷ്യേത
ഖണ്ഡിഅതാ വി ലബ്ധാ വാ കലഹാന്തരിതാപി വാ
യസ്മിന്നംേഗ തു യുവതിർന നൃത്തം ത ന േയാജേയത്
സഖീ വൃേത്ത സംലാേപ തഥാ� സന്നിഹിേത ിേയ
ന ഹി നൃത്തം േയാക്തവ്യം യസ്യാ ന േ ാഷിതഃ ിയഃ
[ദൂത്യാ യം യദാ തു സ്യാദൃതുകാലാദി ദർശനം
ഔ ക്യചിന്താസംബദ്ധം ന നൃത്തം ത േയാജേയത് ]
യസ്മിന്നംേഗ സാദം തു ഗൃഹ്നീയാന്നായികാ മാത്
തതഃ ഭൃതി നൃത്തം തു േശേഷഷ്വംേഗഷു േയാജേയത്
േദവ ത്യാ യകൃതം യദംഗം തു ഭേവദഥ
മാേഹശ്വൈരരംഗഹാൈരരുദ്ധൈതസ്തത് േയാജേയത്
യ ശൃംഗാരസംബദ്ധം ഗാനം ീപുരുഷാ യം
േദവീകൃൈതരംഗഹാൈരർലലിൈതസ്തത് േയാജേയത്
ചതുഷ്പദാ നർകുടേക ഖഞ്ജേക പരിഗീതേക
വിധാനം സ വക്ഷ്യാമി ഭാണ്ഡവാദ്യവിധിം തി
ഖഞ്ജനർകുടസംയുക്താ ഭേസ്വദ്യാ തു ചതുഷ്പദാ
പാദാേന്ത സന്നിപാേത തു തസ്യാ ഭാണ്ഡ േഹാ ഭേവത്
യാ വാ ഛന്ദസാ യക്താ സമപാദാ സമാക്ഷരാ
തസ്യാഃ പാദാവസാേന തു േദശിന്യാ േഹാ ഭേവത്
കൃൈത്വകം പരിവർതം തു ഗാനസ്യാഭിനയസ്യ ച
പുനഃ പാദനിവൃത്തിം തു ഭാണ്ഡവാേദ്യന േയാജേയത്
അം �◌ംഗവ നിവൃതൗ തു വർണാന്തരനിവൃത്തിഷു
തേഥാപസ്ഥാപേന ൈചവ ഭാണ്ഡവാദ്യം േയാജേയത്
േയ� പി ചാന്തരമാർഗാസ്സ ഃ ത ിവാക്കരൈണഃ കൃതാഃ
േതഷു സൂചീ േയാക്തവ്യാ ഭാേണ്ഡന സഹ താണ്ഡേവ
മേഹശ്വരസ്യ ചരിതം യ ഇദം സ േയാജേയത്
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ശിവേലാകം സ ഗച്ഛതി
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ഏവേമഷ വിധിഃ സൃ(ർദൃ)ഷ്ടസ്താണ്ഡവസ്യ േയാഗതഃ
ഭൂയഃ കിം കഥ്യതാമന്യന്നാട്യേവദവിധിം തി
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ താണ്ഡവലക്ഷണം നാമ ചതുർേഥാ� ധ്യായഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 50

പഞ്ചേമാ� ധ്യായഃ

ഭരതസ്യ വചഃ ത്വാ നാട്യസന്താനകാരണം
പുനേരവാ വന്വാക്യമൃഷേയാ ഹൃഷ്ടമാനസാഃ
യഥാ നാട്യസ്യ ജേന്മദം ജർജരസ്യ ച സംഭവഃ
വിഘ്നാനാം ശമനം ൈചവ ൈദവതാനാം ച പൂജനം
തദസ്മാഭിഃ തം സർവം ഗൃഹീത്വാ ചാവധാരിതം
നിഖിേലന യഥാതത്ത്വമിച്ഛാേമാ േവദിതും പുനഃ
പൂർവരംഗം മഹാേതജഃ സർവലക്ഷണസംയുതം
യഥാ ബുദ്ധ്യാമേഹ ഹ്മംസ്തഥാ വ്യാഖ്യാതുമർഹസി
േതഷാം തു വചനം ത്വാ മുനീനാം ഭരേതാ മുനിഃ

ത വാച പുനർവാക്യം പൂർവരംഗവിധിം തി
പൂർവരംഗം മഹാഭാഗാ ഗദേതാ േമ നിേബാധത
പാദഭാഗാഃ കലാൈശ്ചവ പരിവർതാസ്തൈഥവ ച
യസ്മാ ംേഗ േയാേഗാ� യം പൂർവേമവ യുജ്യേത
തസ്മാദയം പൂർവരംേഗാ വിേജ്ഞേയാ ദ്വിജസത്തമാഃ
അസ്യാംഗാനി തു കാര്യാണി യഥാവദനുപൂർവശഃ
ത ീഭാണ്ഡസമാേയാഅൈഗഃ പാഠ്യേയാഗകൃൈതസ്തഥാ

ത്യാഹാേരാ� വതരണം തഥാ ഹ്യാരംഭ ഏവ ച
ആ ാവണാ വ പാണിസ്തഥാ ച പരിഘട്ടനാ
സംേഘാടനാ തതഃ കാര്യാ മാർഗാസാരിതേമവ ച
േജ്യഷ്ഠമധ്യകനിഷ്ഠാനി തൈഥവാസാരതാനി ച
ഏതാഅനി തു ബഹിർഗീതാന്യന്തര്യവനികാഗൈതഃ

േയാ ഭിഃ േയാജ്യാനി ത ീഭാണ്ഡകൃതാനി ച
തതഃ സർൈവ കുതൈപഃ സംയുക്താനീഹ കാരേയത്
വിഘട്യ ൈവ യവനികാം നൃത്തപാഠ്യകൃതാനി തു
ഗീതാനാം മ കാദീനാം േയാജ്യേമകം തു ഗീതകം
വർധമാനമഥാപീഹ താണ്ഡവം യ യുജ്യേത
തതേശ്ചാത്ഥാപനം കാര്യം പരിവർതനേമവ ച
നാന്ദീ ശുഷ്കാവകൃഷ്ടാ ച രംഗദ്വാരം തൈഥവ ച
ചാരി ൈചവ തതഃ കാര്യാ മഹാചാരീ തൈഥവ ച

ികം േരാചനാം ചാപി പൂർവരംേഗ ഭവന്തി ഹി
ഏതാന്യംഗാനി കാര്യാണി പൂർവരംഗവിധൗ ദ്വിജാഃ
ഏേതഷാം ലക്ഷണമഹം വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 51

കുതപസ്യ തു വിന്യാസഃ ത്യാഹാര ഇതി തഃ
തഥാവതരണം േ ാക്തം ഗായികാനാം നിേവശനം
പരിഗീത ിയാരംഭ ആരംഭ ഇതി കീർതിതഃ
ആേതാദ്യരഞ്ജനാർഥം തു ഭേവദാ ാവണാവിധിഃ
വാദ്യവൃത്തിവിഭാഗാർഥം വ പാണിർവിധീയേത
തേ ്യാജഃകരണാർഥം തു ഭേവച്ച പരിഘട്ടനാ
തഥാ പാണിവിഭാഗാർഥം ഭേവത്സംേഘാടനാവിധിഃ
ത ീഭാണ്ഡസമാേയാഗാന്മാർഗാസാരിതമിഷ്യേത
കലാപാതവിഭാഗാർഥം ഭേവദാസാരിത ിയാ
കീർതനാേദ്ദവതാനാം ച േജ്ഞേയാ ഗീതവിധിസ്തഥാ
[അതഃ പരം വക്ഷ്യമി ഹ ത്ഥാപനവിധി ിയാം ]
യസ്മാദുത്ഥാപയന്ത്യ േയാഗം നാന്ദിപാഠകാഃ
പൂർവേമവ തു രംേഗ� സ്മിംസ്തസ്മാദുത്ഥാപനം തം
യസ്മാച്ച േലാകപാലാനാം പരിവൃത്യ ചതുർദിശം
വന്ദനാനി കുർവന്തി തസ്മാച്ച പരിവർതനം
ആശീർവചനസംയുക്താ നിത്യം യസ്മാത് യുജ്യേത
േദവദ്വിജനൃപാദീനാം തസ്മാന്നാന്ദീതി സഞ്ജ്ഞിതാ
അ ശുഷ്കാക്ഷൈരേരവ ഹ്യവകൃഷ്ടാ വാ യതഃ
തസ്മാ ഷ്കാവകൃേഷ്ടയം ജർജരേ ാകദർശിതാ
യസ്മാദഭിനയസ്ത്വ ഥമം ഹ്യവതാര്യേത
രംഗദ്വാരമേതാ േജ്ഞയം വാഗംഗാഭിനയാത്മകം
ശൃംഗാരസ്യ ചരണാച്ചാരീ സമ്പരികീർതിതാ
രൗ ചരണാച്ചാപി മഹാചാരീതി കീർതിതാ
വിദൂഷകഃ സൂ ധാരസ്തഥാ ൈവ പാരിപാർശ്വകഃ
യ കുർവന്തി സഞ്ജൽപം തച്ചാപി ിഗതം മതം
ഉപേക്ഷേപണ കാവ്യസ്യ േഹതുയുക്തിസമാ യാ
സിേദ്ധനാമ ണാ യാ തു വിേജ്ഞയാ സ േരാചനാ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ഹ്യാ ാവണവിധി ിയാം
ബഹിർഗീതവിധൗ സമ്യഗുത്പത്തിം കാരണം തഥാ
ചി ദക്ഷിണവൃതൗ തു സപ്തരൂേപ വർതിേത
േസാേപാഹേന സനിർഗീേത േദവ ത്യഭിനന്ദിേത
നാരദാൈദ്യ ഗന്ധർൈവഃ സഭായാം േദവദാനവാഃ
നിർഗീതം ാവിതാഃ സമ്യ യതാലസമന്വിതം

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 52

ത ത്വാ തു സുഖം ഗാനം േദവ ത്യഭിനന്ദിതം
അഭവൻ ഭിതാഃ സർേവ മാത്സര്യാൈദ്ദത്യരാക്ഷസാഃ
സ ധാര്യ ച േത� േന്യാന്യമിത്യേവാചന്നവസ്ഥിതാഃ
നിർഗീതം തു സവാദി മിദം ഗൃഹ്ണീമേഹ വയം
സപ്തരൂേപണ സ ഷ്ടാ േദവാഃ കർമാനുകീർതനാത്
വയം ഗൃഹ്ണീമ നിർഗീതം തുഷ്യാേമാ� ൈ വ സർവദാ
േത ത തുഷ്ടാ ൈദത്യാ സാധയന്തി പുനഃ പുനഃ
രുഷ്ടാശ്ചാപി തേതാ േദവാഃ ത്യഭാഷന്ത നാരദം
ഏേത തുഷ്യന്തി നിർഗീേത ദാനവാ സഹ രാക്ഷൈസഃ

ണശ്യതു േയാേഗാ� യം കഥം വാ മന്യേത ഭവാൻ
േദവാനാം വചനം ത്വാ നാരേദാ വാക്യമ വീത്
ധാതുവാദ്യാ യകൃതം നിർഗീതം മാ ണശ്യതു
കി േപാഹനസംയുക്തം ധാതുവാദ്യവിഭൂഷിതം
ഭവിഷ്യതീദം നിർഗീതം സപ്തരൂപവിധാനതഃ
നിർഗീേതനാവബദ്ധാശ്ച ൈദത്യദാനവരാക്ഷസാഃ
ന േക്ഷാഭം ന വിഘാതം ച കരിഷ്യന്തീഹ േതാഷിതാഃ
ഏവം നിർഗീതേമത ൈദത്യാനാം ർധയാ ദ്വിജാഃ
േദവാനാം ബഹുമാേനന ബഹിർഗീതമിതി തം
ധാതുഭിശ്ചി വീണായാം ഗുരുലഘ്വക്ഷരാന്വിതം
വർണാലങ്കാരസംയുക്തം േയാക്തവ്യം ബുൈധരഥ
നിർഗീതം േഗയേത യസ്മാദപദം വർണേയാജനാത്
അസൂയയാ ച േദവാനാം ബഹിർഗീതമിദം തം
നിർഗീതം യന്മയാ േ ാക്തം സപ്തരൂപസമന്വിതം
ഉത്ഥാപനാദികം യച്ച തസ്യ കാരണമുച്യേത
ആ ാവണായാം യുക്തായാം ൈദത്യാ ഷ്യന്തി നിത്യശഃ
വ പാണൗ കൃേത ൈചവ നിത്യം തുഷ്യന്തി ദാനവാഃ
പരിഘട്ടനയാ തുഷ്ടാ യുക്തായാം രാക്ഷസാം ഗണാഃ
സംേഘാടന ിയായാം ച തുഷ്യന്ത്യപി ച ഗുഹ്യകാഃ
മാർഗാസാരിതമാസാദ്യ തുഷ്ടാ യക്ഷാ ഭവന്തി ഹി
ഗീതേകഷു യുേക്തഷു േദവാ ഷ്യന്തി നിത്യശഃ
വർധമാേന യുേക്ത തു രു ഷ്യതി സാനുഗഃ
തഥാ േചാത്ഥാപേന യുേക്ത ഹ്മാ തുേഷ്ടാ ഭേവദിഹ
തുഷ്യന്തി േലാകപാലാശ്ച യുേക്ത പരിവർതേന
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നാന്ദീ േയാേഗ� ഥ കൃേത ീേതാ ഭവതി ച മാഃ
യുക്തായാമവകൃഷ്ടായാം ീതാ നാഗാ ഭവന്തി ഹി
തഥാ ശുഷ്കാവകൃഷ്ടായാം ീതഃ പിതൃഗേണാ ഭേവത്
രംഗദ്വാേര യുേക്ത തു വി ഃ ീേതാ ഭേവദിഹ
ജർജരസ്യ േയാേഗ തു തുഷ്ടാ വിഘ്നവിനായകാഃ
തഥാ ചാര്യാ യുക്തായാമുമാ തുഷ്ടാ ഭേവദിഹ
മഹാചാര്യാ യുക്തായാം തുേഷ്ടാ ഭൂതഗേണാ ഭേവത്
ആ ാവണാദിചാര്യന്തേമതൈദ്ദവതപൂജനം
പൂർവരംേഗ മയാ ഖ്യാതം തഥാ ചാംഗവികൽപനം
േദവ ഷ്യന്തി േയാ േയന യസ്യ യന്മനസഃ ിയം
തത്തഥാ പൂർവരംേഗ തു മയാ േ ാകം ദ്വിേജാത്തമാഃ
സർവൈദവതപൂജാർഹം സർവൈദവതപൂജനം
ധന്യം യശസ്യമായുഷ്യം പൂർവരംഗ വർതനം
ൈദത്യദാനവതുഷ്ട്യർഥം സർേവഷാം ച ദിവൗകസാം
നിർഗീതാനി സഗീതാനി പൂർവരംഗകൃതാനി തു
[യാ വിദ്യാ യാനി ശിൽപാനി യാ ഗതിര്യശ്ച േചഷ്ടിതം
േലാകാേലാകസ്യ ജഗതസ്തദസ്മിന്നാടകാ േയ ]
നിർഗീതാനാം സഗീതാനാം വർധമാനസ്യ ൈചവ ഹി

വാവിധാേന വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം കർമ ൈചവ ഹി
യുജ്യ ഗീതകവിധിം വർധമാനമഥാപി ച

ഗീതകാേന്ത തതശ്ചാപി കാര്യാ ഹ ത്ഥാപനീ വാ
അദൗ േദ്വ ച ചതുർഥം ചാപ്യഷ്ടൈമകാദേശ തഥാ
ഗുർവക്ഷരാണി ജാനീയത്പാേദ േഹ്യകാദേശ തഥാ
ചതുഷ്പദാ ഭേവത്സാ തു ചതുര ാ തൈഥവ ച
ചതുർഭിസ്സന്നിപാൈതശ്ച ിലയാ ിയതിസ്തഥാ
പരിവർതാശ്ച ചത്വാരഃ പാണയ യ ഏവ ച
ജാത്യാ ൈചവ ഹി വിേ ാകാ താം ച താേലന േയാജേയത്
ശമ്യാ തു ദ്വികലാ കാര്യാ തേലാ ദ്വികല ഏവ ച
പുനൈശ്ചകകലാ ശമ്യാ സന്നിപാതഃ കലാ യം
ഏവമഷ്ടകലഃ കാര്യഃ സന്നിപാേതാ വിഅചക്ഷൈണഃ
ചത്വാരഃ സന്നിപാതാശ്ച പരിവർതഃ സ ഉച്യേത
പൂർവം സ്ഥിതലയഃ കാര്യഃ പരിവർേതാ വിചക്ഷൈണഃ
തൃതീേയ സന്നിപാേത തു തസ്യാ ഭാണ്ഡ േഹാ ഭേവത്
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ഏകസ്മിൻപരിവർേത തു ഗേത ാേപ്ത ദ്വിതീയേക
കാര്യം മധ്യലേയ തജ്ജ്ൈഞഃ സൂ ധാര േവശനം
പുഷ്പാഞ്ജലിം സമാദായ രക്ഷാമംഗലസം താഃ
ശുദ്ധവ ാഃ സുമനസസ്തഥാ ചാദ്ഭുതദൃഷ്ടയഃ
സ്ഥാന ൈവഷ്ണവം കൃത്വാ സൗഷ്ഠവാംഗപുര തം
ദീക്ഷിതാഃ ശുചയൈശ്ചവ വിേശയുഃ സമം യഃ
ഭൃംഗാരജർജരധരൗ ഭേവതാം പാരിപാർശ്വികൗ
മേധ്യ തു സൂ ഭൃത്താഭ്യാം വൃത്തഃ പഞ്ചപദീം േജത്
പദാനി പഞ്ച ഗേച്ഛയുർ ഹ്മേണാ യജേനച്ഛയാ
പദാനാഞ്ചാപി വിേക്ഷപം വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ

ിതാലാന്തരവിഷ്കംഭമുത്ക്ഷിേപച്ചരണം ശൈനഃ
പാർേശ്വാത്ഥാേനാത്ഥിതം ൈചവ തന്മേധ്യ പാതേയത്പുനഃ
ഏവം പഞ്ചപദീം ഗത്വാ സൂ ധാരഃ സേഹതരഃ
സൂചീം വാമപേദ ദദ്യാദ്വിേക്ഷപം ദക്ഷിേണന ച
പുഷ്പാഞ്ജല്യപവർഗശ്ച കാേര്യാ ാേഹ്മ� ഥ മണ്ഡേല
രംഗപീഠസ്യ മേധ്യ തു സ്വയം ഹ്മാ തിഷ്ഠിതഃ
തതഃ സലലിൈതർഹൈസ്തരഭിവന്ദ്യ പിതാമഹം
അഭിവാദാനി കാര്യാണി ീണി ഹേസ്തന ഭൂതേല
കാല കർഷേഹേതാശ്ച പാദാനാം വിഭാഗതഃ
സൂ ധാര േവശാേദ്യാ വന്ദനാഭിനയാന്തകഃ
ദ്വിതീയഃ പരിവർത കാേര്യാ മധ്യലയാ ിതഃ
തതഃ പരം തൃതീേയ തു മണ്ഡലസ്യ ദക്ഷിണം
ഭേവദാചമനം ൈചവ ജർജര ഹണം തഥാ
ഉത്ഥായ മണ്ഡലാ ർണം ദക്ഷിണം പാദമുദ്ധേരത്
േവധം േതൈനവ കുർവീത വിേക്ഷപം വാമേകന ച
പുനശ്ച ദക്ഷിണം പാദം പാർശ്വസംസ്ഥം സമുദ്ധേരത്
തതശ്ച വാമേവധ വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിണസ്യ ച
ഇത്യേനന വിധാേനന സമ്യ ത്വാ ദിക്ഷണം
ഭൃംഗാരഭൃതമാഹൂയ ശൗചം ചാപി സമാചേരത്
യഥാന്യായം തു കർതവ്യാ േതന ഹ്യാചമന ിയാ
ആത്മേ ാക്ഷണേമവാദ്ഭിഃ കർതവ്യം തു യഥാ മം

യത്നകൃതശൗേചന സൂ ധാേരണ യത്നതഃ
സന്നിപാതസമം ാേഹ്യാ ജർജേരാ വിഘ്നജർജരഃ
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ദക്ഷിണാേദ്യാ വിേജ്ഞേയാ ജർജര ഹണാന്തകഃ
തൃതീയഃ പരിവർത വിേജ്ഞേയാ ൈവ േത ലേയ
ഗൃഹീത്വാ ജർജരം ത്വഷ്ടൗ കലാ ജപ്യം േയാജേയത്
വാമേവധം തതഃ കുര്യാദ്വിേക്ഷപം ദക്ഷിണസ്യ ച
തതഃ പഞ്ചപദീം ൈചവ ഗേച്ഛ കുതേപാ ഖഃ
വാമേവധ ത ാപി വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിണസ്യ തു
ജർജര ഹണാേദ്യാ� യം കുതപാഭിമുഖാന്തകഃ
ചതുർഥഃ പരിവർത കാേര്യാ തലേയ പുനഃ
കരപാദനിപാതാ ഭവ്ന്ത്യ തു േഷാഡശ

്യേ ദ്വാദശ പാതാ ഭവന്തി കരപാദേയാഃ
വന്ദനാന്യഥ കാര്യാണി ീണി ഹേസ്തന ഭൂതേല
ആത്മേ ാക്ഷണമദ്ഭിശ്ച ്യേ ൈനവ വിധീയേത
ഏവമുത്ഥാപനം കാര്യം തത പരിവർതനം
ചതുര ം ലേയ മേധ്യ സന്നിപാൈതരഥാഷ്ടഭിഃ
യസ്യാ ലഘൂനി സർവാണി േകവലം ൈനധനം ഗുരു
ഭേവദതിജഗത്യാ സാ വാ പരിവർതനീ
വാർതിേകന തു മാർേഗണ വാേദ്യനാനുഗേതന ച
ലലിൈതഃ പാദവിന്യാൈസർവന്ദ്യാ േദവാ യഥാദിശം
ദ്വികലം പാഅദപതനം പാദചാര്യാ ഗതം ഭേവത്
വാമപാേദന േവധ കർതേവ്യാ നൃത്തേയാ ഭിഃ
ദ്വിതാലാന്തരവിഷ്കംേഭാ വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിണസ്യ ച
തതഃ പഞ്ചപദീം ഗേച്ഛദതി ാൈന്തഃ പദരഥ
തേതാ� ഭിവാദനം കുര്യാേദ്ദവതാനാം യഥാദിശം
വേന്ദത ഥമം പൂർവാം ദിശം ശ ാധിൈദവതാം
ദ്വിതീയാം ദക്ഷിണാമാശാം വേന്ദത യമേദവതാം
വേന്ദത പശ്ചിമാമാശാം തേതാ വരുണൈദവതാം
ചതുർഥീമുത്തരാമാശാം വേന്ദത ധനദാ യാം
ദിശാം തു വന്ദനം കൃത്വാ വാമേവധം േയാജേയത്
ദക്ഷിേണന ച കർതവ്യം വിേക്ഷപപരിവർതനം

ാം ഖ തതഃ കുര്യാത്പുരുഷ ീനപുംസൈകഃ
ിപദ്യാ സൂ ഭൃ േഹ്മാേപ ാഭിവാദനം

ദക്ഷിണം തു പദം പുംേസാ വാമം ീണാം കീർതിതം
പുനർദക്ഷിണേമവ സ്യാന്നാത ത്ക്ഷിപ്തം നപുംസകം
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വേന്ദത പൗരുേഷേണശം ീപേദന ജനാർദനം
നപുംസക്പേദനാപി തൈഥവാംബുജസംഭവം
പരിവർതനേമവം സ്യാത്തസ്യാേന്ത വിേശത്തതഃ
ചതുർഥകാരഃ പുഷ്പാണി ഗൃഹ്യ വിധിപൂർവകം
യഥാവേത്തന കർതവ്യം പൂജനം ജർജരസ്യ തു
കുതപസ്യ ച സർവസ്യ സൂ ധാരസ്യ ൈചവ ഹി
തസ്യ ഭാണ്ഡസമഃ കാര്യസ്തജ്ജ്ൈഞർഗതിപരി മഃ
ന ത ഗാനം കർതവ്യം ത േസ്താഭ ിയാ ഭേവത്
ചതുർഥകാരഃ പൂജാം തു സ കൃത്വാന്തർഹിേതാ ഭേവത്
തേതാ േഗയാവകൃഷ്ടാ തു ചതുര ാ സ്ഥിതാ വാ
ഗുരു ായാ തു സാ കാര്യാ തഥാ ൈചവാവപാണികാ
സ്ഥായിവർണാ േയാേപതാ കലാഷ്ടകവിനിർമിതാ
[ചതുർഥം പഞ്ചമം ൈചവ സപ്തമം ചാഷ്ടമം തഥാ
ലഘൂനി പാേദ പങ്ക്ത്യാ സാവകൃഷ്ടാ വാ താ ]
സൂ ധാരഃ പേഠത്ത മധ്യമം സ്വരമാ ിതഃ
നാന്ദീം പൈദർദ്വാദശഭിരഷ്ടഭിർവാ� പ്യല താം
നേമാ� സർവേദേവേഭ്യാ ദ്വിജാതിഭ്യഃ ശുഭം തഥാ
ജിതം േസാേമന ൈവ രാജ്ഞാ ശിവം േഗാ ാഹ്മണായ ച

േഹ്മാത്തരം തൈഥവാ ഹതാ ഹ്മദ്വിഷസ്തഥാ
ശാസ്ത്വിമാം മഹാരാജഃ പൃഥിവീം ച സസാഗരാം

രാ ം വർധതാം ൈചവ രംഗസ്യാശാ സമൃദ്ധ്യതു
േ ക്ഷാകർതുർമഹാന്ധർേമാ ഭവതു ഹ്മഭാഷിതഃ
കാവ്യകർതുര്യശശ്ചാ ധർമശ്ചാപി വർധതാം
ഇജ്യയാ ചാനയാ നിത്യം ീയന്താം േദവതാ ഇതി
നാന്ദീപദാന്തേരേഷ്വഷു േഹ്യവമാേര്യതി നിത്യശഃ
വേദതാം സമ്യഗുക്താഭിർവാഗ്ഭിസ്തൗ പാരിപാർശ്വികൗ
ഏവം നാന്ദീ വിധാതവ്യാ യഥാവല്ലക്ഷണാന്വിതാ
തത ഷ്കാവകൃഷ്ടാ സ്യാജ്ജർജരേ ാകദർശികാ
നവം ഗുർവാക്ഷരാണ്യാദൗ ഷഡ്ലഘൂനി ഗുരു യം
ശുഷ്കാവകൃഷ്ടാ തു ഭേവത്കലാ ഹ്യഷ്ടൗ മാണതഃ
യഥാ -
ദിേ ദിേ ദിേ ദിേ ജംബുകപലിതകേത േതചാം
കൃത്വാ ശുഷ്കാവകൃഷ്ടാം തു യഥാവദ്ദ്വിജസത്തമാഃ
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തതഃ േ ാകം പേഠേദകം ഗംഭീരസ്വരസംയുതം
േദവേസ്താ ം പുര ത്യ യസ്യ പൂജാ വർതേത
രാേജ്ഞാ വാ യ ഭക്തിഃ സ്യാദഥ വാ ഹ്മണസ്സ്തവം
ഗദിത്വാ ജർജരേ ാകം രംഗദ്വാേര ച യ തം
പേഠദന്യം പുനഃ േ ാകം ജർജരസ്യ വിനാശനം
ജർജരം നമയിത്വാ തു തതശ്ചാരീം േയാജേയത്
പാരിപാർശ്വികേയാശ്ച സ്യാത്പശ്ചിേമനാപസർപണം
അങ്കിതാ ചാ കർതവ്യാ വാ മധ്യലയാന്വിതാ
ചതുർഭിഃ സന്നിപാൈതശ്ച ചതുര ാ മാണതഃ
ആദ്യമന്ത്യം ചതുർഥം ച പഞ്ചമം ച തഥാ ഗുരു
യസ്യാം സ്വാനി േശഷാണി സാ േജ്ഞയാ ത്വങ്കിതാ ബുൈധഃ
അസ്യാഃ േയാഗം വക്ഷ്യാമി യഥാ പൂർവം മേഹശ്വരഃ
സേഹാമയാ ീഡിതവാന്നാനാഭാവവിേചഷ്ടൈതഃ
കൃത്വാ� വഹിത്ഥം സ്ഥാനം തു വാമം ചാേധാമുഖം ഭുജം
ചതുര മുരഃ കാര്യമഞ്ചിതശ്ചാപി മസ്തകഃ
നാഭി േദേശ വിന്യസ്യ ജർജരം ച തുലാധൃതം
വാമപല്ലവഹേസ്തന പാൈദസ്താലാന്തേരാത്ഥിൈതഃ
ഗേച്ഛത്പഞ്ചപദീം ൈചവ സവിലാസാംഗേചഷ്ടിൈതഃ
വാമേവധ കർതേവ്യാ വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിണസ്യ ച
ശൃംഗാരരസസംയുക്താം പേഠദാര്യാം വിചക്ഷണഃ
ചാരീേ ാകം ഗദിത്വാ തു കൃത്വാ ച പരിവർതനം
ൈതേരവ ച പദഃ കാര്യം പശ്ചിേമനാപസർപണം
പാരിപാർശ്വികഹേസ്ത തു ന്യസ്യ ജർജരമുത്തമം
മഹാചാരീം തതൈശ്ചവ യുഞ്ജീത യഥാവിധി
ചതുര ാ വാ ത തഥാ തലയാന്വിതാ
ചതുർഭിസ്സന്നിപാൈതശ്ച കലാ ഹ്യഷ്ടൗ മാണതഃ
ആദ്യം ചതുർഥമന്ത്യം ച സപ്തമം ദശമം ഗുരു
ലഘു േശഷം വാപാേദ ചതുർവിംശതിേക ഭേവത്
(യഥാ-)
പാദതലാഹതിപാതിതൈശലം
േക്ഷാഭിതഭൂതസമ സമു ം
താണ്ഡവനൃത്യമിദം ലയാേന്ത
പാതു ജഗ ഖദായി ഹരസ്യ
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ഭാേണ്ഡാ േഖന കർതവ്യം പാദവിേക്ഷപണം തതഃ
സൂചീം കൃത്വാ പുനഃ കുര്യാദ്വിേക്ഷപപരിവർതനം
അതി ാൈന്തഃ സലലിൈതഃ പാൈദർ തലയാന്വിൈതഃ

ിതാലാന്തരമുത്േക്ഷൈപർഗേച്ഛത്പഞ്ചപദീം തതഃ
ത ാപി വാമേവധ വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിണസ്യ ച
ൈതേരവ ച പൈദഃ കാര്യം ാങ്മുേഖനാപസർപണം
പുനഃ പദാനി ീേണ്യവ ഗേച്ഛത് ാങ്മുഖ ഏവ തു
തതശ്ച വാമേവധഃ സ്യാദ്വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിണസ്യ ച
തേതാ രൗ രസം േ ാകം പാദസംഹരണം പേഠത്
തസ്യാേന്ത തു ിപദ്യാഥ വ്യാഹേരത്പാരിപാർശ്വികൗ
തേയാരാഗമേന കാര്യം ഗാനം നർകുടകം ബുൈധഃ
തഥാ ച ഭാരതീേഭേദ ിഗതം സ േയാജേയത്
വിദൂഷകേസ്ത്വകപദാം സു ധാരസ്മിതാവഹാം
അസംബദ്ധകഥാ ായാം കുര്യാത്കഥനികാ തതഃ
(വിതണ്ഡാം ഗണ്ഡസംയുക്താം താലികാഞ്ച േയാജേയത്
കസ്തിഷ്ഠതി ജിതം േകേനത്യാദികാവ്യ രൂപിണീം
പാരിപാർശ്വകസഞ്ജൽേപാ വിദൂഷകവിരൂപിതഃ
സ്ഥാപിതഃ സൂ ധാേരണ ിഗതം സ യുജ്യേത )

േരാചനാ ച കർതവ്യാ സിേദ്ധേനാപനിമ ണം
രംഗസിദ്ധൗ പുനഃ കാര്യം കാവ്യവ നിരൂപണം
സർവേമവ വിധിം കൃത്വാ സൂചീേവധകൃൈതരഥ
പാൈദരനാവിദ്ധഗൈതർനി ാേമയുഃ സമം യഃ
ഏവേമഷ േയാക്തവ്യഃ പൂർവരംേഗാ യഥാവിധി
ചതുരേ ാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാ ്യ ം ചാപി നിേബാധത
അയേമവ േയാഗഃ സ്യാദംഗാേന്യതാനി ൈചവ ഹി
താല മാണം സങ്ക്ഷിപ്തം േകവലം തു വിേശഷകൃത്
ശമ്യാ തു ദ്വികലാ കാര്യാ താേലാ േഹ്യകകലസ്തഥാ
പുനൈശ്ചകകലാ ശമ്യാ സന്നിപാതഃ കലാദ്വയം
അേനന ഹി മാേണന കലാതാലലയാന്വിതഃ
കർതവ്യഃ പൂർവരംഗ ്യേ ാ� പ ത്ഥാപനാദികഃ
ആദ്യം ചതുർഥം ദശമമഷ്ടമം ൈനധനം ഗുരു
യസ്യാ ജാഗേത പാേദ സാ ്യേ ാത്ഥാപിനീ വാ
വാദ്യം ഗതി ചാരശ്ച വാ താലസ്തൈഥവ ച
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സങ്ക്ഷിപ്താേന്യവ കാര്യാണി ്യേ നൃത്ത േവദിഭിഃ
വാദ്യഗീത മാേണന കുര്യാദംഗവിേചഷ്ടിതം
വിസ്തീർണമഥ സങ്ക്ഷിപ്തം ദ്വി മാണവിനിർമിതം
ഹസ്തപാദ ചാര ദ്വികലഃ പരികീർതിതഃ
ചതുരേ പരി ാേന്ത പാതാഃ സ ഃ േഷാഡൈശവ തു

്യേ ദ്വാദശ പാതാ ഭവന്തി കരപാദേയാഃ
ഏതത് മാണം വിേജ്ഞയമുഭേയാഃ പൂർവരംഗേയാഃ
േകവലം പരിവർേത തു ഗമേന ിപദീ ഭേവത്
ദിഗ്വന്ദേന പഞ്ചപദീ ചതുരേ വിധീയേത
ആചാര്യബുദ്ധ്യാ കർതവ്യ ്യ സ്താല മാണതഃ
തസ്മാന്ന ലക്ഷണം േ ാക്തം പുനരുക്തം ഭേവദ്യതഃ
ഏവേമഷ േയാക്തവ്യഃ പൂർവരംേഗാ ദ്വിേജാത്തമാഃ

്യ ശ്ച ചതുര ശ്ച ശുേദ്ധാ ഭാരത പാ യഃ
ഏവം താവദയം ശുദ്ധഃ പൂർവരംേഗാ മേയാദിതഃ
ചി ത്വമസ്യ വക്ഷ്യാമി യഥാകാര്യം േയാ ഭിഃ
വൃേത്ത ഹ ത്ഥാപേന വി ാഃ കൃേത ച പരിവർതേന
ചതുർഥകാരദത്താഭിഃ സുമേനാഭിരല േത
ഉദാൈത്തർഗാൈനർഗന്ധർൈവഃ പരിഗീേത മാണതഃ
േദവദു ഭയൈശ്ചവ നിനൈദയുർഭൃശം യതഃ
സിദ്ധാഃ കുസുമമാലാഭിർവികിേരയുഃ സമന്തതഃ
അംഗഹാൈരശ്ച േദവ്യസ്താ ഉപനൃേത്യയുര തഃ
യസ്താണ്ഡവവിധിഃ േ ാേക്താ നൃേത പിണ്ഡീസമന്വിതഃ
േരചൈകരംഗഹാൈരശ്ച ന്യാേസാപന്യാസസംയുതഃ
നാന്ദീപദാനാം മേധ്യ തു ഏൈകകസ്മിൻപൃഥക്പൃഥക്

േയാക്തേവ്യാ ബുൈധഃ സമ്യക്ചി ഭാവമഭീ ഭിഃ
ഏവം കൃത്വാ യഥാന്യായം ശുദ്ധം ചി ം യത്നതഃ
തതഃപരം യുഞ്ജീത നാടകം ലക്ഷണാന്വിതം
തതസ്ത്വന്തർഹിതാഃ സർവാ ഭേവയുർദിവ്യേയാഷിതഃ
നി ാന്താസു ച സർവാസു നർതകീഷു തതഃ പരം
പൂർവരംേഗ േയാക്തവ്യമംഗജാതമതഃപരം
ഏവം ശുേദ്ധാ ഭേവച്ചി ഃ പൂർവരംേഗാ വിധാനതഃ
കാേര്യാ നാതി സംേഗാ� നൃതാഗീതവിധിം തി
ഗീേത വാേദ്യ ച നൃേത്ത ച വൃേത്ത� തി സംഗതഃ
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േഖേദാ ഭേവത് േയാ ണാം േ ക്ഷകാണാം തൈഥവ ച
ഖിന്നാനാം രസഭാേവഷു ഷ്ടതാ േനാപജായേത
തതഃ േശഷ േയാഗ ന രാഗജനേകാ ഭേവത്
(ലക്ഷേനന വിനാ ബാഹ്യലക്ഷണാദ്വി തം ഭേവത്
േലാകശാ ാനുസാേരണ തസ്മാന്നാട്യം വർതേത )

്യ ം വാ ചതുര ം വാ ശുദ്ധം ചി മഥാപി വാ
യുജ്യ രംഗാന്നി ാേമ ധാരഃ സഹാനുഗഃ

(േദവപാർഥിവരംഗാനാമാശീർവചനസംയുതാം
കേവർനാമഗുേണാേപതാം വ പേക്ഷപരൂപികാം
ലഘുവർണപേദാേപതാം വൃൈത്തശ്ചിൈ രല താം
അന്തര്യവനികാസംസ്ഥഃ കുര്യാദാ ാവണാം തതഃ
ആ ാവനാവസാേന ച നാന്ദീം കൃത്വാ സ സൂ ധൃത്
പുനഃ വിശ്യ രംഗം തു കുര്യാത് സ്താവനാം തതഃ )

യുജ്യ വിധിൈനവം തു പൂർവരംഗം േയാഗതഃ
സ്ഥാപകഃ വിേശത്ത സൂ ധാരഗുണാകൃതിഃ
സ്ഥാനം തു ൈവഷ്ണവം കൃത്വാ സൗഷ്ഠവാഞ്ഗപുര തം

വിശ്യ രംഗം ൈതേരവ സൂ ധാരപൈദർ േജത്
ശ്ഥാപക്സ്യ േവേശ തു കർതവ്യ� ർഥാനുഗാ വാ

്യ ാ വാ ചതുര ാ വാ തജ്ജ്ൈഞർമധ്യലയാന്വിതാ
കുര്യാദനന്തരം ചാരീം േദവരഹ്മണശംസിനീം
സുവാക്യമധുൈരഃ േ ാേകർനാനാഭസവരസാന്വിൈതഃ

സാദ്യ രംഗം വിധിവത്കേവർനാമ ച കീർതേയത്
സ്തവാഅ തതഃ കുര്യാത്കാവ്യ ഖ്യാപനാ യാം

ഉദ്ധാത്യകാദി കർതവ്യം കാേവ്യാപേക്ഷപണാ ്യം
ദിേവ്യ ദിവ്യാ േയാ ഭൂത്വാ മാനുേഷ മാനുഷാ യഃ
ദിവ്യമാനുഷസംേയാേഗ ദിേവ്യാ വാ മാനുേഷാ� പി വാ
മുഖബീജാനുസദൄശം നാനാമാർഗസമാ യം
ആആവിൈധരുപേക്ഷൈപഃ കാേവ്യാപേക്ഷപണം ഭേവത്

സ്താൈവ്യവം തു നി ാേമത്കാവ്യ സ്താവകസ്തതഃ
ഏവേമഷ േയാക്തവ്യഃ പൂർവരംേഗാ യഥാവിധി
യ ഇമം പൂർവരംഗം തു വിധിൈനവ േയാജേയത്
നാശുഭം ാ യാത്കിഞ്ചിത്സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
യശ്ചാപി വിധിമു ജ്യ യേഥഷ്ടം സ േയാജേയത്
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ാേപ്നാത്യപചയം േഘാരം തിര്യേഗ്ഗ്യാനിം ച ഗച്ഛതി
ന തഥാ� ഗ്നിഃ ദഹതി ഭഞ്ജനസമീരതഃ
യഥാ ഹ്യ േയാഗ യുേക്താ ദഹതി ക്ഷണാത്
ഇേത്യവാവന്തിപാഞ്ചാലദാക്ഷിണാത്യൗ മാഗൈധഃ
കർതവ്യ പൂർവരംഗ ദ്വി മാണവിനിർമിതഃ
ഏഷ വഃ കഥിേതാ വി ാഃ പൂർവരംഗാ ിേതാ വിധിഃ
ഭൂയഃ കിം കഥ്യതാം സമ്യങ്നാട്യേവദവിധിം തി
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ പൂർവരംഗ േയാേഗാ നാമ പഞ്ചേമാ� ധ്യായഃ
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ഷേഷ്ഠാ� ധ്യായഃ

പൂർവരംഗവിധിം ത്വാപുനരാഹുർമഹത്തമാഃ
ഭരതം മുനയഃ സർേവ ശ്നാൻപഞ്ചാഭിധത്സ്വ നഃ
േയ രസാ ഇതി പഠ്യേന്ത നാേട്യ നാട്യവിചക്ഷൈണഃ
രസത്വം േകന ൈവ േതഷാേമതദാഖ്യാതുമർഹസി
ഭാവാൈശ്ചവ കഥം േ ാക്താഃ കിം വാ േത ഭാവയന്ത്യപി
സം ഹം കാരികാം ൈചവ നിരുക്തം ൈചവ തത്വതഃ
േതഷാം തു വചനം ത്വാ മുനീനാം ഭരേതാ മുനിഃ

ത വാച പുനർവാക്യം രസഭാവവികൽപനം
അഹം വഃ കഥയിഷ്യാമി നിഖിേലന തേപാധനാഃ
സം ഹം കാരികാം ൈചവ നിരുക്തം ച യഥാ മം
ന ശക്യമസ്യ നാട്യസ്യ ഗ മന്തം കഥഞ്ചന
കസ്മാദ്ബഹുത്വാജ്ജ്ഞാനാനാം ശിൽപാനാം വാപ്യനന്തതഃ
ഏകസ്യാപി ന ൈവ ശക്യസ്ത്വേന്താ ജ്ഞാനാർണവസ്യ ഹി
ഗ ം കിം പുനരേന്യഷാം ജ്ഞാനാനാമർഥതത്ത്വതഃ
കിന്ത്വൽപസൂ ന്ഥാർഥമനുമാന സാധകം
നാട്യസ്യാസ്യ വക്ഷ്യാമി രസഭാവാദിസം ഹം
വിസ്തേരേണാപദിഷ്ടാനാമർഥാനാം സൂ ഭാഷ്യേയാഃ
നിബേന്ധാ േയാ സമാേസന സം ഹം തം വിദുർബുധാഃ
രസാ ഭാവാ ഹ്യഭിനയാഃ ധർമീ വൃത്തി വൃത്തയഃ
സിദ്ധിഃ സ്വരാസ്തഥാേതാദ്യം ഗാനം രംഗശ്ച സം ഹഃ
അൽപാഭിധാേനനാർേഥാ യഃ സമാേസേനാച്യേത ബുൈധഃ
സൂ തഃ സാ� നുമതവ്യാ കാരികാർഥ ദർശിനീ
നാനാനാമാ േയാത്പന്നം നിഘ നിഗമാന്വിതം
ധാത്വർഥേഹതുസംയുക്തം നാനാസിദ്ധാന്തസാധിതം
സ്ഥാപിേതാ� ർേഥാ ഭേവദ്യ സമാേസനാർഥാസൂചകഃ
ധാത്വർഥവചേനേനഹ നിരുക്തം തത് ചക്ഷേത
സം േഹാ േയാ മയാ േ ാക്തഃ സമാേസന ദ്വിേജാത്തമാഃ
വിസ്തരം തസ്യ വക്ഷ്യാമി സനിരുക്തം സകാരികം
ശൃംഗാരഹാസ്യകരുണാ രൗ വീരഭയാനകാഃ
ബീഭത്സാദ്ഭുതസഞ്ജ്ഞൗ േചത്യഷ്ടൗ നാേട്യ രസാഃ താഃ
ഏേത ഹ്യഷ്ടൗ രസാഃ േ ാക്താ ഹിേനന മഹാത്മനാ
പുനശ്ച ഭാവാന്വക്ഷ്യാമി സ്ഥായിസഞ്ചാരിസത്ത്വജാൻ
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രതിഹാസശ്ച േശാകശ്ച േ ാേധാത്സാഹൗ ഭയം തഥാ
ജുഗുപ്സാ വിസ്മയേശ്ചതി സ്ഥായിഭാവാഃ കീർതിതാഃ
നിർേവദ ാനിശങ്കാഖ്യാസ്തഥാസൂയാ മദഃ മഃ
ആലസ്യം ൈചവ ൈദന്യം ച ചിന്താേമാഹഃ തിർധൃതിഃ

ീഡാ ചപലതാ ഹർഷ ആേവേഗാ ജഡതാ തഥാ
ഗർേവാ വിഷാദ ഔ ക്യം നി ാപസ്മാര ഏവ ച
സുപ്തം വിേബാേധാ� മർഷശ്ചാപ്യവഹിത്ഥമേഥാ താ
മതിർവ്യാധിസ്തേഥാന്മാദസ്തഥാ മരണേമവ ച

ാസൈശ്ചവ വിതർകശ്ച വിേജ്ഞയാ വ്യഭിചാരിണഃ
യ ിംശദമീ ഭാവാഃ സമാഖ്യാതാ നാമതഃ

സ്തംഭഃ േസ്വേദാ� ഥ േരാമാഞ്ചഃ സ്വരേഭേദാ� ഥ േവപഥുഃ
ൈവവർണ്യമ ലയ ഇത്യഷ്ടൗ സാത്വികാഃ താഃ
ആംഗികൗ വാചികൈശ്ചവ ഹ്യാഹാര്യഃ സാത്വികസ്തഥാ
ചത്വാേരാ� ഭിനയാ േഹ്യേത വിേജ്ഞയാ നാട്യസം യാഃ
േലാകധർമീ നാട്യധർമീ ധർമീതി ദ്വിവിധഃ തഃ
ഭാരതീ സാത്വതീ ൈചവ ൈകശിക്യാരഭടീ തഥാ
ചതേ ാ വൃത്തേയാ േഹ്യതാ യാസു നാട്യം തിഷ്ഠിതം
ആവന്തീ ദാക്ഷിണാത്യാ ച തഥാ ൈചേവാ മാഗധീ
പാഞ്ചാലമധ്യമാ േചതി വിേജ്ഞയാ വൃത്തയഃ
ൈദവികീ മാനുഷീ ൈചവ സിദ്ധിഃ സ്യാദ്ദ്വിവിൈധവ തു
ശാരീരാൈശ്ചവ ൈവണാശ്ച സപ്ത ഷഡ്ജാദയഃ സ്വരാഃ
[നിഷാദർഷഭഗാന്ധാരമധ്യപഞ്ചമൈധവതാഃ ]
തതം ൈചവാവനദ്ധം ച ഘനം സുഷിരേമവ ച
ചതുർവിധം ച വിേജ്ഞയമാേതാദ്യം ലക്ഷണാന്വിതം
തതം ത ീഗതം േജ്ഞയമവനദ്ധം തു പൗഷ്കരം
ഘന താേലാ വിേജ്ഞയഃ സുഷിേരാ വംശ ഏവ ച

േവശാേക്ഷപനി ാമ ാസാദികമഥാന്തരം
ഗാനം പഞ്ചവിധം േജ്ഞയം വാേയാഗസമന്വിതം
ചതുരേ ാ വികൃഷ്ടശ്ച രംഗ ്യ ശ്ച കീർതിതഃ
ഏവേമേഷാ� ൽപസൂ ാർേഥാ നിർദിേഷ്ടാ നാട്യസം ഹഃ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി സൂ ന്ഥവികൽപനം
ത രസാേനവ താവദാദാവഭിവ്യാഖ്യാസ്യാമഃ ന ഹി രസാദൃേത
കശ്ചിദർഥഃ വർതേത
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ത വിഭാവാനുഭാവവ്യഭിചാരിസംേയാഗാ സനിഷ്പത്തിഃ
േകാ ദൃഷ്ടാന്തഃ അ ാഹ - യഥാ ഹി
നാനാവ്യഞ്ജനൗഷധി വ്യസംേയാഗാ സനിഷ്പത്തിഃ തഥാ
നാനാഭാേവാപഗമാ സനിഷ്പത്തിഃ യഥാ ഹി -
ഗുഡാദിഭിർ ൈവ്യർവ്യഞ്ജൈനരൗഷധിഭിശ്ച ഷാഡവാദേയാ രസാ
നിർവർത്യേന്ത
തഥാ നാനാഭാേവാപഗതാ അപി സ്ഥായിേനാ ഭാവാ രസത്വമാ വന്തീതി
അ ാഹ - രസ ഇതി കഃ പദാർഥഃ ഉച്യേത - ആസ്വാദ്യത്വാത്
കഥമാസ്വാദ്യേത രസഃ
യഥാ ഹി നാനാവ്യഞ്ജനസം തമന്നം ഭുഞ്ജാന രസാനാസ്വാദയന്തി
സുമനസഃ പുരുഷ ഹർഷാദീംശ്ചാധിഗച്ഛന്തി തഥാ
നാനാഭാവാഭിനയവ്യഞ്ജിതാൻ വാഗംഗസേത്താേപതാൻ
സ്ഥായിഭാവാനാസ്വാദയന്തി സുമനസഃ േ ക്ഷകാഃ
ഹർഷാദീംശ്ചാധിഗച്ഛന്തി തസ്മാന്നാട്യരസാ
ഇത്യഭിവ്യാഖ്യാതാഃ
അ ാനുവംശ്യൗ േ ാകൗ ഭവതഃ -
യഥാ ബഹു വ്യയുൈതർവ്യഞ്ജൈനർബഹുഭിര തം
ആസ്വാദയന്തി ഭുഞ്ജാനാ ഭക്തം ഭക്തവിേദാ ജനാഃ
ഭാവാഭിനയസംബദ്ധാൻസ്ഥായിഭാവാംസ്തഥാ ബുധാഃ
ആസ്വാദയന്തി മനസാ തസ്മാന്നാട്യരസാഃ താഃ
അ ാഹ - കിം രേസേഭ്യാ ഭാവാനാമഭിനിർവൃത്തിരുതാേഹാ ഭാേവേഭ്യാ
രസാനാമിതി േകഷാഞ്ചിന്മതം
പര രസംബന്ധാേദഷാമഭിനിർവൃത്തിരിതി
തന്ന കസ്മാത് ദൃശ്യേത ഹി ഭാേവേഭ്യാ രസാനാമഭിനിർവൃത്തിർന തു
രേസേഭ്യാ ഭാവാനാമഭിനിർവൃത്തിരിതി ഭവന്തി ചാ േ ാകാഃ -
നാനാഭിനയസംബദ്ധാൻഭാവയന്തി രസനിമാൻ
യസ്മാത്തസ്മാദമീ ഭാവാ വിേജ്ഞയാ നാട്യേയാ ഭിഃ
നാനാ ൈവ്യബഹുവിൈധർവ്യഞ്ജനം ഭാവ്യേത യഥാ
ഏവം ഭാവാ ഭാവയന്തി രസാനഭിനൈയഃ സഹ
ന ഭാവഹീേനാ� സ്തി രേസാ ന ഭാേവാ രസവർജിതഃ
പര രകൃതാ സിദ്ധിസ്തേയാരഭിനേയ ഭേവത്
വ്യഞ്ജനൗഷധിസംേയാേഗാ യഥാന്നം സ്വാദുതാം നേയത്
ഏവം ഭാവാ രസാൈശ്ചവ ഭാവയന്തി പര രം
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യഥാ ബീജാദ്ഭേവദ്വൃേക്ഷാ വൃക്ഷാത്പുഷ്പം ഫലം യഥാ
തഥാ മൂലം രസാഃ സർേവ േതേഭ്യാ ഭാവാ വ്യവസ്ഥിതാഃ
തേദഷം രസാനാമുത്പത്തിവർണൈദവതനിദർശനാന്യഭിവ്യാഖ്യാസ്യാമഃ
േതഷാമുത്പത്തിേഹതവശ്ചത്വാേരാ രസാഃ തദ്യഥാ - ശൃംഗാേരാ
രൗ ൗ വീേരാ ബീഭത്സ ഇതി അ -
ശൃംഗാരാദ്ധി ഭേവദ്ധാേസ്യാ രൗ ാച്ച കരുേണാ രസഃ
വീരാൈച്ചവാദ്ഭുേതാത്പത്തിർബീഭത്സാച്ച ഭയാനകഃ
ശൃംഗാരാനുകൃതിര്യാ തു സ ഹാസ്യ കീർതിതഃ
രൗ ൈസ്യവ ച യത്കർമ സ േജ്ഞയഃ കരുേണാ രസഃ
വീരസ്യാപി ച യത്കർമ േസാ� ദ്ഭുതഃ പരികീർതിതഃ
ബീഭത്സദർശനം യച്ച േജ്ഞയഃ സ തു ഭയാനകഃ
അഥ വർണാഃ -
ശ്യാേമാ ഭവതി ശൃംഗാരഃ സിേതാ ഹാസ്യഃ കീർതിതഃ
കേപാതഃ കരുണൈശ്ചവ രേക്താ രൗ ഃ കീർതിതഃ
ഗൗേരാ വീര വിേജ്ഞയഃ കൃഷ്ണൈശ്ചവ ഭയാനകഃ
നീലവർണ ബീഭത്സഃ പീതൈശ്ചവാദ്ഭുതഃ തഃ
അഥ ൈദവതാനി -
ശൃംഗാേരാ വി േദവേത്യാ ഹാസ്യഃ മഥൈദവതഃ
രൗേ ാ രു ാധിൈദവത്യഃ കരുേണാ യമൈദവതഃ
ബീഭത്സസ്യ മഹാകാലഃ കാലേദേവാ ഭയാനകഃ
വീേരാ മേഹ േദവഃ സ്യാദദ്ഭുേതാ ഹ്മൈദവതഃ
ഏതേമേതഷാം രസാനാമുത്പത്തിവർണൈദവതാന്യഭിവ്യാഖ്യാതാനി
ഇദാനീമനുഭാവവിഭാവവ്യഭിചാരിസംയുക്താനാം
ലക്ഷണനിദർശനാന്യഭിവ്യാഖ്യാസ്യാമഃ സ്ഥായിഭാവാംശ്ച
രസത്വമുപേനഷ്യാമഃ
ത ശൃംഗാേരാ നാമ രതിസ്ഥായിഭാവ ഭവഃ ഉജ്ജ്വലേവഷാത്മകഃ
യത്കിഞ്ചിേല്ലാേക ശുചി േമധ്യമുജ്ജ്വലം ദർശനീയം വാ
ത ംഗാേരേണാപമീയേത
യസ്താവദുജ്ജ്വലേവഷഃ സ ശൃംഗാരവാനിത ച്യേത യഥാ ച
േഗാ കുലാചാേരാത്പന്നാന്യാേപ്താപേദശസിദ്ധാനി പുംസാം നാമാനി ഭവന്തി
തൈഥേവഷാം രസാനാം ഭാവാനാം ച നാട്യാ ിതാനാം
ചാർഥാനാമാചാേരാത്പന്നാേന്യാേപ്താപേദശസിദ്ധാനി നാമാനി
ഏവേമഷ ആചാരസിേദ്ധാ ഹൃേദ്യാജ്ജ്വലേവഷാത്മകത്വാ ംഗാേരാ രസഃ
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സ ച ീപുരുഷേഹതുക ഉത്തമയുവ കൃതിഃ
തസ്യ േദ്വ അധിഷ്ഠാേന സംേഭാേഗാ വി ലംഭശ്ച ത
സംേഭാഗസ്താവത്
ഋതുമാല്യാനുേലപനാലങ്കാേരഷ്ടജനവിഷയവരഭവേനാപേഭാേഗാപവന-
ഗമനാനുഭവന വണദർശന ീഡാലീലാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത
തസ്യ
നയനചാതുര്യ േക്ഷപകടാക്ഷസഞ്ചാരലലിതമധുരാംഗഹാര-
വാക്യാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
വ്യഭിചാരിണശ്ചാസ്യാലസ്യൗ ്യജുഗുപ്സാവർജ്യാഃ
വി ലംഭകൃത
നിർേവദ ാനിശങ്കാസൂയാ മചിന്തൗ ക്യനി ാസ്വപ്നവിേബാധവ്യാധ ന്മാദ-
മദാപസ്മാരജാഡ്യമരണാദിഭിരനുഭാൈവരഭിേനതവ്യഃ
അ ാഹ - യദ്യയം രതി ഭവഃ ശൃംഗാരഃ കഥമസ്യ കരുണാ യിേണാ
ഭാവാ ഭവന്തി
അേ ാച്യേത - പൂർവേമവാഭിഹിതം സംേഭാഗവി ലംഭകൃതഃ ശൃംഗാര
ഇതി
ൈവശികശാ കാൈരശ്ച ദശാവേസ്ഥാ� ഭിഹിതഃ താശ്ച
സാമാന്യാഭിനേയ വക്ഷ്യാമഃ
കരുണ
ശാപേ ശവിനിപതിേതഷ്ടജനവിഭവനാശവധബന്ധസമുേത്ഥാ
നിരേപക്ഷഭാവഃ
ഔ ക്യചിന്താസമുത്ഥഃ സാേപക്ഷഭാേവാ വി ലംഭകൃതഃ
ഏവമന്യഃ കരുേണാ� ന്യശ്ച വി ലംഭ ഇതി ഏവേമഷ
സർവഭാവസംയുക്തഃ ശൃംഗാേരാ ഭവതി
അപി ച
സുഖ ാേയഷു സമ്പന്നഃ ഋതുമാല്യദിേസവകഃ
പുരുഷഃ മദായുക്തഃ ശൃംഗാര ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
അപി ചാ സൂ ാർഥാനുവിേദ്ധ ആേര്യ ഭവതഃ
ഋതുമാല്യാലങ്കാൈരഃ ിയജനഗാന്ധർവകാവ്യേസവാഭിഃ
ഉപവനഗമനവിഹാൈരഃ ശൃംഗാരരസഃ സമുദ്ഭവതി
നയനവദന സാൈദഃ സ്മിതമധുരവേചാധൃതി േമാൈദശ്ച
മധുൈരശ്ചാംഗവിഹാൈരസ്തസ്യാഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
അഥ ഹാേസ്യാ നാമ ഹാസസ്ഥായിഭാവാത്മകഃ സ ച
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വികൃതപരേവഷാലങ്കാരധാർഷ്ട്യലൗല്യകുഹകാസത് ലാപവ്യംഗദർശന-
േദാേഷാദാഹരണാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത തേസ്യാഷ്ഠനാസാകേപാല  
ന്ദന-
ദൃഷ്ടിവ്യാേകാശാകുഞ്ചനേസ്വദാസ്യരാഗപാർശ്വ ഹണാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
വ്യഭിചാരിണശ്ചാസ്യാവഹിത്ഥാലസ്യത ാനി ാസ്വപ്ന േബാധാദയഃ
ദ്വിവിധശ്ചായമാത്മസ്ഥഃ പരസ്ഥശ്ച യദാ സ്വയം ഹസതി
തദാ� ത്മസ്ഥഃ
യദാ തു പരം ഹാസയതി തദാ പരസ്ഥഃ
അ ാനുവംേശ്യ ആേര്യ ഭവതഃ
വിപരിതാലങ്കാൈരർവികൃതാചരാഭിധാനേവൈഷശ്ച
വികൃൈതരർഥവിേശൈഷർഹസതീതി രസഃ േതാ ഹാസ്യഃ
വികൃതാചാൈരർവാൈക്യരംഗവികാൈരശ്ച വികൃതേവൈഷശ്ച
ഹാസയതി ജനം യസ്മാത്തസ്മജ്ജ്േജ്ഞേയാ രേസാ ഹാസ്യഃ

ീനീച കൃതാേവഷ ഭൂയിഷ്ഠം ദൃശ്യേത രസഃ
ഷഡ്േഭദാശ്ചാസ്യ വിേജ്ഞയാസ്താംശ്ച വക്ഷ്യാമ്യഹം പുനഃ
സ്മിതമഥ ഹസിതം വിഹസിതമുപഹസിതം ചാപഹസിതമതിഹസിതം
ദ്വൗ ദ്വൗ േഭദൗ സ്യാതാമുത്തമമധ്യാധമ കൃതൗ
ത
സ്മിതഹസിേത േജ്യഷ്ഠാനാം മധ്യാനാം വിഹസിേതാപഹസിേത ച
അധമാനാമപഹസിതം ഹ്യതിഹസിതം ചാപി വിേജ്ഞയം
അ േ ാകാഃ -
ഈഷദ്വികസിൈതർഗൈണ്ഡഃ കടാൈക്ഷഃ സൗഷ്ഠവാന്വിൈതഃ
അലക്ഷിതദ്വിജം ധീരമുത്തമാനാം സ്മിതം ഭേവത്
ഉത്ഫുല്ലാനനേന ം തു ഗൈണ്ഡർവികസിൈതരഥ
കിഞ്ചില്ലക്ഷിതദന്തം ച ഹസിതം തദ്വിധീയേത
അഥ മധ്യമാനാം -
ആകുഞ്ചിതാക്ഷിഗണ്ഡം യത്സസ്വനം മധുരം തഥാ
കാലാഗതം സാസ്യരാഗം തൈദ്വ വിഹസിതം ഭേവത്
ഉത്ഫുല്ലനാസികം യ ജിഹ്മദൃഷ്ടിനിരീക്ഷിതം
നികുഞ്ചിതാംഗകശിരസ്തേച്ചാപഹസിതം ഭേവത്
അഥാധമാനാം -
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അസ്ഥാനഹസിതം യ സാ േന ം തൈഥവ ച
ഉത്കമ്പിതാംസകശിരസ്തച്ചാപഹസിഅതം ഭേവത്
സംരബ്ധസാ േന ം ച വികൃഷ്ടസ്വരമുദ്ധതം
കേരാപഗൂഢപാർശ്വം ച തച്ചാതിഹസിതം ഭേവത്
ഹാസ്യസ്ഥാനാനി യാനി സ ഃ കാേര്യാത്പന്നാനി നാടേക
ഉത്തമാധമമധ്യാനാേമവം താനി േയാജേയത്
ഇേത്യഷ സ്വസമുത്ഥസ്തഥാ പരസമുത്ഥശ്ച വിേജ്ഞയഃ
ദ്വിവിധ ി കൃതിഗത ്യവസ്ഥഭാേവാ രേസാ ഹാസ്യഃ
അഥ കരുേണാ നാമ േശാകസ്ഥായിഭാവ ഭവഃ സ ച
ശാപേ ശവിനിപതിേതഷ്ടജനവി േയാഗവിഭവനാശവധബന്ധവി േവാപഘാത-

വ്യസനസംേയാഗാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുപജായേത
തസ്യാ പാതപരിേദവനമുഖേശാഷണൈവവർണ്യ സ്തഗാ താനിശ്ശ്വാസ-

തിേലാപാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
വ്യഭിചാരിണശ്ചാസ്യ
നിർേവദ ാനിചിന്തൗ ക്യാേവഗ മേമാഹ മഭയവിഷാദൈദന്യവ്യാധി-
ജഡേതാന്മാദാപസ്മാര ാസാലസ്യമരണസ്തംഭേവപഥുൈവവർണ്യാ -
സ്വരേഭദാദയഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
ഇഷ്ടവധദർശനാദ്വാ വി ിയവചനസ്യ സം വാദ്വാപി
ഏഭിർഭാവവിേശൈഷഃ കരുേണാ നാമ സംഭവതി
സസ്വനരുദിൈതർേമാഹാഗൈമശ്ച പരിൈദവൈതർവിലപിൈതശ്ച
അഭിേനയഃ കരുണരേസാ േദഹായാസാഭിഘാൈതശ്ച
അഥ രൗേ ാ നാമ േ ാധസ്ഥായിഭാവാത്മേകാ
രേക്ഷാദാനേവാദ്ധതമനുഷ്യ കൃതിഃ
സം ാമേഹതുകഃ സ ച
േ ാധാധർഷണാധിേക്ഷപാനൃതവചേനാപഘാതവാക്പാ-
രുഷ്യാഭിേ ാഹമാത്സര്യാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത തസ്യ ച
താഡനപാടനപീഡാേച്ഛദന ഹരണാഹരണശ സമ്പാതസ ഹാരരുധിരാകർഷണാദ്യാനി

കർമാണി പുനശ്ച
രക്തനയന കുടികരണദേന്താഷ്ഠപീഡനഗണ്ഡ രണ-
ഹസ്താ നിേഷ്പഷാദിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
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ഭാവാശ്ചാസ്യാസേമ്മാേഹാത്സാഹാേവഗാമർഷചപലതൗ ്യഗർവേസ്വദേവപഥുേരാമാഞ്ച-

ഗദ്ഗദാദയഃ
അ ാഹ - യദഭിഹിതം രേക്ഷാദാനവാദീനാം രൗേ ാ രസഃ
കിമേന്യഷാം നാസ്തി ഉച്യേത -
അസ്ത്യേന്യഷാമപി രൗേ ാ രസഃ കിന്ത്വധികാേരാ� ഗൃഹ്യേത േത ഹി
സ്വഭാവത
ഏവ രൗ ഃ കസ്മാത്
ബഹുബാഹേവാ ബഹുമുഖാഃ േ ാ തവികീർണപിംഗലശിേരാജാഃ
രേക്താദ്വൃത്തവിേലാചനാ ഭീമാസിതരൂപിണൈശ്ചവ
യച്ച കിഞ്ചിത്സമാരംഭേത സ്വഭാവേചഷ്ടിതം വാഗംഗാദികം
തത്സർവം രൗ േമൈവഷാം ശൃംഗാരശ്ച ൈതഃ ായശഃ

സഭ്യം േസവ്യേത േതഷാം
ചാനുകാരിേണാ േയ പുരുഷേസ്തഷാമപി സം ാമസ ഹാരകൃേതാ രൗേ ാ
രേസാ� നുമന്തവ്യഃ
അ ാനുവംേശ്യ ആേര്യ ഭവതഃ -
യുദ്ധ ഹാരഘാതനവികൃതേച്ഛദനവിദാരൈണൈശ്ചവ
സംം ാമസം മാൈദ്യേരഭിഃ സഞ്ജായേത രൗ ഃ
നാനാ ഹരണേമാൈക്ഷഃ ശിരഃകബന്ധഭുജകർതൈനൈശ്ചവ
ഏഭിശ്ചാർഥവിേശൈഷരസ്യാഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
ഇതി രൗ രേസാ ദൃേഷ്ടാ രൗ വാഗംഗേചഷ്ടിതഃ
ശ ഹാരഭൂയിഷ്ഠ ഉ കർമ ിയാത്മകഃ
അഥ വീേരാ നാേമാത്തമ കൃതിരുത്സാഹാത്മകഃ സ
ചാസംേമാഹാധ്യവസായന-
വിനയബലപരാ മശക്തി താപ ഭാവാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത
തസ്യ ൈസ്ഥര്യൈധര്യശൗര്യത്യാഗൈവശാരദ്യാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ ഭാവാശ്ചാസ്യ
ധൃതിമതിഗർവാേവഗൗ ്യാമർഷ തിേരാമാഞ്ചാദയഃ
അ ാേര്യ രസവിചാരമുേഖ -
ഉത്സാഹാധ്യവസായാദവിഷാദിത്വാദവിസ്മയാേമാഹാത്
വിവിധാദർഥവിേശഷാദ്വീരരേസാ നാമ സംഭവതി
സ്ഥിതിൈധര്യവീര്യഗർൈവരുത്സാഹപരാ മ ഭാൈവശ്ച
വാൈക്യശ്ചാേക്ഷപകൃൈതർവീരരസഃ സമ്യഗഭിേനയഃ
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അഥ ഭയാനേകാ നാമ ഭയസ്ഥായിഭാവാത്മകഃ സ ച
വികൃതരവസത്ത്വദർശനശിേവാലൂക ാേസാേദ്വഗശൂന്യാഗാരാരണ്യഗമനസ്വജനവധബന്ധ-

ദർശന തികഥാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത തസ്യ
േവപിതകരചരണനയനചപലപുലകമുഖൈവവർണ്യസ്വരേഭദാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
ഭാവാശ്ചാസ്യ
സ്തംഭേസ്വദഗദ്ഗദേരാമാഞ്ചേവപഥുസ്വരേഭദൈവവർണ്യശങ്കാേമാഹൈദന്യാേവഗ-

ചാപലജഡതാ ാസാപസ്മാരമരണാദയഃ
അ ാര്യാഃ -
വികൃതരവസത്ത്വദർശനസം ാമാരണ്യശൂന്യഗൃഹഗമനാത്
ഗുരുനൃപേയാരപരാധാത്കൃതകശ്ച ഭയാനേകാ േജ്ഞയഃ
ഗാ മുഖദൃഷ്ടിേഭൈദരൂരുസ്തംഭാഭിവീക്ഷേണാേദ്വൈഗഃ
സന്നമുഖേശാഷഹൃദയ ന്ദനേരാേമാദ്ഗൈമശ്ച ഭയം
ഏതത്സ്വഭാവജം സ്യാത്സത്ത്വസമുത്ഥം തൈഥവ കർതവ്യം
പുനേരഭിേരവ ഭാൈവഃ കൃതകം മൃദുേചഷ്ടിൈതഃ കാര്യം
കരചരണേവപഥുസ്തംഭഗാ ഹൃദയ കേമ്പന
ശുേഷ്കാഷ്ഠതാലുകൈണ്ഠർഭയാനേകാ നിത്യമഭിേനയഃ
അഥ ബീഭേത്സാ നാമ ജുഗുപ്സാസ്ഥായിഭാവാത്മകഃ സ
ചാഹൃദ്യാ ിയാേചാഷ്യാനിഷ്ട വണദർശനകീർതനാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത

തസ്യ
സർവാംഗസംഹാരമുഖവികൂണേനാേല്ലഖനനിഷ്ഠീവേനാേദ്വജനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ ഭാവാശ്ചാസ്യാപസ്മാേരാേദ്വഗാേവഗേമാഹവ്യാധിമരണാദ 
യഃ
അ ാനുവംേശ്യ ആേര്യ ഭവതഃ -
അനഭിമതദർശേനന ച ഗന്ധരസ ർശശബ്ദേദാൈഷശ്ച
ഉേദ്വജൈനശ്ച ബഹുഭിർബീഭത്സരസഃ സമുദ്ഭവതി
മുഖേന വികൂണനയാ നാസാ ച്ഛാദനാവനമിതാൈസ്യഃ
അവ്യക്തപാദപതൈനർബീഭത്സഃ സമ്യഗഭിേനയഃ
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അഥാദ്ഭുേതാ നാമ വിസ്മയസ്ഥായിഭാവാത്മകഃ സ ച
ദിവ്യജനദർശേനപ്സിതമേനാരഥാവാപ്ത പവനേദവകുലാദിഗമനസഭാവിമാന-
മാേയ ജാലസംഭാവനാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത തസ്യ
നയനവിസ്താരാനിേമഷേ ക്ഷണേരാമാഞ്ചാ േസ്വദഹർഷസാധുവാദദാന ബന്ധ-

ഹാഹാകാരബാഹുവദനേചലാംഗുലി മണാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ
േയാക്തവ്യഃ

ഭാവാശ്ചാസ്യ
സ്തംഭാ േസ്വദഗദ്ഗദേരാമാഞ്ചാേവഗസം മജഡതാ ലയാദയഃ
അ ാനുവംേശ്യ ആേര്യ ഭവതഃ -
യത്ത്വാതിശയാർഥയുക്തം വാക്യം ശിൽപം ച കർമരൂപം വാ
തത്സർവമദ്ഭുതരേസ വിഭാവരൂപം ഹി വിേജ്ഞയം

ർശ േഹാ കസൈനർഹാഹാകാൈരശ്ച സാധുവാൈദശ്ച
േവപഥുഗദ്ഗദവചൈനഃ േസ്വദാൈദ്യരഭിനയസ്തസ്യ
ശൃംഗാരം ിവിധം വിദ്യാത്ദ്വാങ്ൈനപഥ്യ ിയാത്മകം
അംഗൈനപഥ്യവാൈക്യശ്ച ഹാസ്യരൗ ൗ ിധാ തൗ
ധർേമാപഘാതജൈശ്ചവ തഥാർഥാപചേയാദ്ഭവഃ
തഥാ േശാകകൃതൈശ്ചവ കരുണ ിവിധഃ തഃ
ദാനവീരം ധർമവീരം യുദ്ധവീരം തൈഥവ ച
രസം വീരമപി ാഹ ഹ്മാ ിവിധേമവ ഹി
വ്യാജാൈച്ചവാപരാധാച്ച വി ാസിതകേമവ ച
പുനർഭയാനകൈഞ്ചവ വിദ്യാത് ിവിധേമവ ഹി
ബീഭത്സഃ േക്ഷാഭജഃ ശുദ്ധ ഉേദ്വഗീ സ്യാത് ദ്വിതീയകഃ
വിഷ്ഠാകൃമിഭിരുേദ്വഗീ േക്ഷാഭേജാ രുധിരാദിഅജഃ
ദിവ്യശ്ചാനന്ദജൈശ്ചവ ദ്വിധാ ഖ്യാേതാ� ദ്ഭുേതാ രസഃ
ദിവ്യദർശനേജാ ദിേവ്യാ ഹർഷാദാനദജഃ തഃ
[അഥ ശാേന്താ നാമ ശമസ്ഥായിഭാവാത്മേകാ േമാക്ഷ വർതകഃ സ തു
തത്ത്വജ്ഞാനൈവരാഗ്യാശയശുദ്ധ്യാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത തസ്യ
യമനിയമാധ്യാത്മധ്യാനധാരേണാപാസനസർവഭൂതദയാലിംഗ ഹണാദിഭി-
രനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ വ്യഭിചാണശ്ചാസ്യ
നിർേവദ തിധൃതിസർവാ മശൗചസ്തംഭേരാമാഞ്ചാദയഃ
അ ാര്യാഃ േ ാകാശ്ച ഭവന്തി -
േമാക്ഷാധ്യാത്മസമുത്ഥസ്തത്ത്വജ്ഞാനാർഥേഹതുസംയുക്തഃ
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ൈനഃേ യേസാപദിഷ്ടഃ ശാന്തരേസാ നാമ സംഭവതി
ബുദ്ധീ ിയകർേമ ിയസംേരാധാധ്യാത്മസംസ്ഥിേതാേപതഃ
സർവ ാണിസുഖഹിതഃ ശാന്തരേസാ നാമ വിേജ്ഞയഃ
ന യ ദുഃഖം ന സുഖം ന േദ്വേഷാ നാപി മത്സരഃ
സമഃ സർേവഷു ഭൂേതഷു സ ശാന്തഃ ഥിേതാ രസഃ
ഭാവാ വികാരാ രത്യാദ്യാഃ ശാന്ത കൃതിർമതഃ
വികാരഃ കൃൈതർജാതഃ പുനസ്തൈ വ ലീയേത
സ്വം സ്വം നിമിത്തമാസാദ്യ ശാന്താദ്ഭാവഃ വർതേത
പുനർനിമിത്താപാേയ ച ശാന്ത ഏേവാപലീയേത
ഏവം നവരസാ ദൃഷ്ടാ നാട്യൈജ്ഞർലക്ഷണാന്വിഅതാഃ ]
ഏവേമേത രസാ േജ്ഞയാസ്ത്വഷ്ടൗ ലക്ഷണലക്ഷിതാഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ഭാവാനാമപി ലക്ഷണം
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ രസാധ്യായഃ ഷഷ്ഠഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 73

സപ്തേമാ� ധ്യായഃ

ഭാവാനിദാനീം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ അ ാഹ- ഭാവാ ഇതി കസ്മാത്
കിം ഭവന്തീതി ഭാവാഃ കിം വാ ഭാവയന്തീതി ഭാവാഃ ഉച്യേത -
വാഗംഗസേത്ത്വാേപതാൻകാവ്യാർഥാൻഭാവയന്തീതി ഭാവാ ഇതി
ഭൂ ഇതി കരേണ ധാതുസ്തഥാ ച ഭാവിതം വാസിതം
കൃതമിത്യനർഥാന്തരം
േലാേക� പി ച സിദ്ധം അേഹാ ഹ്യേനന ഗേന്ധന രേസന വാ സർവേമവ
ഭാവിതമിതി
തച്ച വ്യാപ്ത്യർഥം
േ ാകാശ്ചാ -
വിഭാേവനാഹൃേതാ േയാ� ർേഥാ ഹ്യനുഭാൈവ ഗമ്യേത
വാഗംഗസത്ത്വാഭിനൈയഃ സ ഭാവ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
വാഗംഗമുഖരാേഗണ സേത്ത്വനാഭിനേയന ച
കേവരന്തർഗതം ഭാവം ഭാവയൻഭാവ ഉച്യേത
നാനാഭിനയസംബദ്ധാൻഭാവയന്തി രസാനിമാൻ
യസ്മാതസ്മാദമീ ഭാവാ വിേജ്ഞയാ നാട്യേയാ ഭിഃ
അഥ വിഭാവ ഇതി കസ്മാത് ഉച്യേത- വിഭേവാ വിജ്ഞാനാർഥഃ
വിഭാവഃ കാരണം നിമിത്തം േഹതുരിതി പര്യായാഃ വിഭാവ്യേത� േനന
വാഗംഗസത്ത്വാഭിനയാ ഇത്യേതാ വിഭാവഃ യഥാ വിഭാവിതം വിജ്ഞാ-
തമിത്യനർഥാന്തരം
അ േ ാകഃ -
ബഹേവാ� ർഥാ വിഭാവ്യേന്ത വാഗംഗാഭിനയാ യാഃ
അേനന യസ്മാേത്തനായം വിഭാവ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
അഥാനുഭാവ ഇതി കസ്മാത് ഉച്യേത-
അനുഭാവ്യേത� േനന വാഗംഗസത്ത്വകൃേതാ� ഭിനയ ഇതി
അ േ ാകഃ -
വാഗംഗാഭിനേയേനഹ യതസ്ത്വർേഥാ� നുഭാവ്യേത
ശാഖാംേഗാപാംഗസംയുക്തസ്ത്വനുഭാവസ്തതഃ തഃ
ഏവം േത വിഭാവാനുഭാവസംയുക്താ ഭാവാ ഇതി വ്യാഖ്യാതാഃ അേതാ
േഹ്യഷാം ഭാവാനാം സിദ്ധിർഭവതി തസ്മാേദഷാം ഭാവാനാം
വിഭാവാനുഭാവസംയുക്താനാം ലക്ഷണനിദർശനാന്യഭിവ്യാഖ്യാസ്യാമഃ
ത വിഭാവാനുഭാവൗ േലാക സിദ്ധൗ
േലാകസ്വഭാവാനുഗതത്വാച്ച തേയാർലക്ഷണം
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േനാച്യേത� തി സംഗനിവൃത്യർഥം
ഭവതി ചാ േ ാകഃ -
േലാകസ്വഭാവസംസിദ്ധാ േലാകയാ ാനുഗാമിനഃ
അനുഭാവാ വിഭാവാശ്ച േജ്ഞയാസ്ത്വഭിനേയ ബുൈധഃ
ത ാഷ്ടൗ ഭാവാഃ സ്ഥായിനഃ യ ിംശദ്വ്യഭിചാരിണഃ
അഷ്ടൗ
സാത്വികാ ഇതി േഭദാഃ ഏവേമേത കാവ്യരസാഭിവ്യക്തിേഹതവ
ഏേകാനപഞ്ചാശദ്ഭാവാഃ

ത്യവഗന്തവ്യാഃ ഏഭ്യശ്ച സാമാന്യഗുണേയാേഗന രസാ നിഷ്പദ്യേന്ത
അ േ ാകഃ-
േയാ� ർേഥാ ഹൃദയസംവാദീ തസ്യ ഭാേവാ രേസാദ്ഭവഃ
ശരീരം വ്യാപ്യേത േതന ശുഷ്കം കാഷ്ഠമിവാഗ്നിനാ
അ ാഹ- യദി
കാവ്യാർഥസം ിൈതർവിഭാവാനുഭാവവ്യഞ്ജിൈതേരേകാനപഞ്ചാശദ്ഭാൈവഃ

സാമാന്യഗുണേയാേഗനാഭിനിഷ്പദ്യേന്ത രസാസ്തത്കഥം സ്ഥായിന ഏവ
ഭാവാ
രസത്വമാ അവന്തി ഉച്യേത- യഥാ ഹി
സമാനലക്ഷണാ ല്യപാണിപാേദാദരശരീരാഃ
സമാനാംഗ ത്യംഗാ അപി പുരുഷാഃ
കുലശീലവിദ്യാകർമശിൽപവിചക്ഷണത്വാ ാജ-
ത്വമാ വന്തി തൈ വ ചാേന്യ� ൽപബുദ്ധയേസ്തഷാേമവാനുചരാ ഭവന്തി
തഥാ
വിഭാവാനുഭാവവ്യഭിചാരിണഃ സ്ഥായിഭാവാനുപാ ിതാ ഭവന്തി
ബഹ്വാ യത്വാസ്വാമിഭൂതാഃ സ്ഥായിേനാ ഭാവാഃ
തദ്വത്സ്ഥാനീയപുരുഷഗുണഭൂതാ അേന്യ ഭാവാസ്താൻഗുണതയാ യേന്ത
സ്ഥായിഭാവാ രസത്വമാ വന്തി പരിജനഭൂതാ വ്യഭിചാരിേണാ
ഭാവാഃ
അ ാഹ- േകാ ദൃഷ്ടാന്ത ഇതി യഥാ നേരേ ാ ബഹുജനപരിവാേരാ� പി സ
ഏവ നാമ
ലഭേത നാന്യഃ സുമഹാനപി പുരുഷഃ തഥാ
വിഭാവാനുഭാവവ്യഭിചാരിപരിവൃതഃ
സ്ഥായീ ഭാേവാ രസനാമ ലഭേത
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ഭവതി ചാ േ ാകഃ -
യഥാ നരാണാം നൃപതിഃ ശിഷ്യാണാം ച യഥാ ഗുരുഃ
ഏവം ഹി സർവഭാവാനാം ഭാവഃ സ്ഥായി മഹാനിഹ
ലക്ഷണം ഖലു പൂർവമഭിഹിതേമഷാം രസസഞ്ജ്ഞകാനാം ഇദാനീം
ഭാവസാമാന്യലക്ഷണമഭിധാസ്യാമഃ ത സ്ഥായിഭാവാന്വക്ഷ്യാമഃ -
രതിർനാമ േമാദാത്മികാ
ഋതുമാല്യാനുേലപനാഭരണേഭാജനവരഭവനാനുഭവനാ-

ാതികൂല്യാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത
താമഭിനേയത്സ്മിതവദനമധുരകഥന-

േക്ഷപകടാക്ഷാദിഭിരനുഭാൈവഃ അ േ ാകഃ -
ഇഷ്ടാർഥവിഷയ ാപ്ത്യാ രതിരിത പജായേത
സൗമ്യത്വാദഭിേനയാ സാ വാങ്മാധുര്യാംഗേചഷ്ടിൈതഃ
ഹാേസാ നാമ
പരേചഷ്ടാനുകരണകുഹകാസംബദ്ധ ലാപപൗേരാഭാഗ്യമൗർഖ്യാദിഭിർവിഭാൈവഃ

സമുത്പദ്യേത തമഭിനേയത്പൂർേവാൈക്തർഹസിതാദിഭിരനുഭാൈവഃ
ഭവതി ചാ േ ാകഃ -
പരേചഷ്ടാനുകരണാദ്ധാസഃ സമുപജായേത
സ്മിതഹാസാതിഹസിൈതരഭിേനയഃ സ പണ്ഡിൈതഃ
േശാേകാ നാമ
ഇഷ്ടജനവിേയാഗവിഭവനാശവധബന്ധദുഃഖാനുഭനവനാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത.
തസ്യാ പാതപരിേദവിതവിലപിതൈവവർണ്യസ്വരേഭദ സ്തഗാ താഭൂമി-
പതനസസ്വനരുദിതാ ന്ദിതദീർഘനിഃശ്വസിതജഡേതാന്മാദേമാഹമരണാദിഭിരനുഭാ-

ൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
രുദിതമ ിവിധം - ആനന്ദജമാർതിജമീർഷ്യാസമുദ്ഭവം േചതി
ഭവന്തി ചാ ാര്യാഃ -
[ആനേന്ദ� പ്യാർതികൃതം ിവിധം രുദിതം സദാ ബുൈധർേജ്ഞയം
തസ്യ ത്വഭിനയേയാഗാന്വിഭാവഗതിതഃ വക്ഷ്യാമി ]
ഹർേഷാത്ഫുല്ലകേപാലം സാനുസ്മരണാദപാംഗവിസൃതാ ം
േരാമാഞ്ചഗാ മനിഭൃതമാനന്ദസമുദ്ഭവം ഭവതി
പര്യാപ്തവിമുക്താ ം സസ്വനമസ്വസ്ഥഗാ ഗതിേചഷ്ടം
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ഭൂമിനിപാതനിവർതിതവിലപിതമിത്യാർതിജം ഭവതി
രിതൗഷ്ഠകേപാലം സശിരഃകമ്പം തഥാ സനിഃശ്വാസം

കുടീകടാക്ഷകുടിലം ീണാമീർഷ്യാകൃതം ഭവതി
ീനീച കൃതിേഷ്വഷ േശാേകാ വ്യസനസംഭവഃ

ൈധേര്യേണാത്തമമധ്യാനാം നീചാനാം രുദിേതന ച
േ ാേധാ നാമ
ആധർഷണാ ഷ്ടകലഹവിവാദ തികൂലാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത അസ്യ
വികൃഷ്ടനാസാപുേടാദ്വൃത്തനയനസന്ദേഷ്ഠാഷ്ഠപുട-
ഗണ്ഡ രണാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
രിപുേജാ ഗുരുജൈശ്ചവ ണയി ഭവസ്തഥാ
ഭൃത്യജഃ കൃതകേശ്ചതി േ ാധഃ പഞ്ചവിധഃ തഃ
അ ാര്യാ ഭവന്തി -
ഭൃകുടീകുടിേലാത്കടമുഖഃ സന്ദേഷ്ഠാഷ്ഠഃ ശൻകേരണ കരം

ദ്ധഃ സ്വഭുജാേ ക്ഷീ ശ ൗ നിര്യ ണം രുേഷ്യത്
കിഞ്ചിദവാം ഖദൃഷ്ടിഃ സാ േസ്വദാപമാർജനപരശ്ച
അവ്യേക്താൽബണേചേഷ്ടാ ഗുരൗ വിനയയ ിേതാ രുേഷ്യത്
അൽപ തരവിചാേരാ വികിരന്ന ണ്യപാംഗവിേക്ഷൈപഃ
സ കുടി രിേതാഷ്ഠഃ ണേയാപഗതാം ിയാ രുേഷ്യത്
അഥ പരിജേന തു േരാഷസ്തർജനനിർഭർത്സനാക്ഷിവിസ്താൈരഃ
വിേ ക്ഷൈണശ്ച വിവിൈധരഭിേനയഃ രതാരഹിതഃ
കാരണമേവക്ഷമാണഃ ാേയണായാസലിംഗസംയുക്തഃ
വീരരസാന്തരചാരീ കാര്യഃ കൃതേകാ ഭവതി േകാപഃ
ഉത്സാേഹാ നാമ ഉത്തമ കൃതിഃ. സ
ചാവിഷാദശക്തിൈധര്യശൗര്യാദിഭിർവിഭാൈവ-
രുത്പദ്യേത. തസ്യ ൈധര്യത്യാഗൈവശാരദ്യാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
അ േ ാകഃ -
അസേമ്മാഹാദിഭിർവ്യേക്താ വ്യവസായനയാത്മകഃ
ഉത്സാഹസ്ത്വഭിേനയഃ സ്യാദ മാേദാത്ഥിതാദിഭിഃ
ഭയം നാമ ീനീച കൃതികം
ഗുരുരാജാപരാധശ്വാപദശൂന്യാഗാരാടവീപർവതഗഹനഗജാഹിദർശനനിർഭർത്സന-
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കാന്താരദുർദിനനിശാന്ധകേരാലൂകനക്തഞ്ചരാരാവ വണാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത
തസ്യ

കമ്പിതകരചരണഹൃദയകമ്പനസ്തംഭമുഖേശാഷജിഹ്വാപരിേലഹന-
േസ്വദേവപഥു ാസസപരി ാണാേന്വഷണധാവേനാത്കൃഷ്ടാദിഭിരനുഭൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
അ േ ാകാഃ -
ഗുരുരാജാപരാേധന രൗ ാണാം ചാപി ദർശനാത്

വണാദപി േഘാരാണാം ഭയം േമാേഹന ജായേത
ഗാ കമ്പനവി ാൈസർവ േശാഷണസം ൈമഃ
വിസ്ഫാരിൈതക്ഷൈണഃ കാര്യമഭിേനയ ിയാഗുൈണഃ
സത്ത്വവി ാസേനാദ്ഭൂതം ഭയമുത്പദ്യേത നൃണാം

സ്താംഗാക്ഷിനിേമൈഷസ്തദഭിേനയം തു നർതൈകഃ
അ ാര്യാ ഭവതി -
കരചരണഹൃദയകൈമ്പർമുഖേശാഷണവദനേലഹനസ്തംൈഭഃ
സം ാന്തവദനേവപഥുസ ാസകൃൈതരഭിനേയാ� സ്യ
ജുഗുപ്സാ നാമ ീനീച കൃതികാ സാ
ചാഹൃദ്യദർശന വണാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത തസ്യാഃ
സർവാംഗസേങ്കാചനിഷ്ഠീവനമുഖവികൂണനഹൃേല്ലഖാദി-
ഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
ഭവതി ചാ േ ാകഃ -
നാസാ ച്ഛാദേനേനഹ ഗാ സേങ്കാചേനന ച
ഉേദ്വജൈനഃ സഹൃേല്ലൈഖർജുഗുപ്സാമഭിനിർദിേശത്
വിസ്മേയാ നാമ
മാേയ ജാലമാനുഷകർമാതിശയചി പുസ്തശിൽപവിദ്യാതിശയാദിഭിർവിഭാൈവഃ

സമുത്പദ്യേത തസ്യ
നയനവിസ്താരാനിേമഷേ ക്ഷിത േക്ഷപേരാമഹർഷണശിരഃകമ്പസാധുവാദാദിഭി-

രനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
ഭവതി ചാ േ ാകഃ -
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കർമാതിശയനിർവൃേത്താ വിസ്മേയാ ഹർഷസംഭവഃ
സിദ്ധിസ്ഥാേന ത്വസൗ സാധ്യഃ ഹർഷപുലകാദിഭിഃ
ഏവേമേത സ്ഥായിേനാ ഭാവാ രസസഞ്ജ്ഞാഃ ത്യവഗന്തവ്യാഃ
വ്യഭിചാരിണ ഇദാനീം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ അ ാഹ - വ്യഭിചാരിണ ഇതി
കസ്മാത്
ഉച്യേത - വി അഭി ഇേത്യതാവുപസർഗൗ ചര ഇതി ഗത്യർേഥാ ധാതുഃ
വിവിധമാഭിമുേഖ്യന
രേസഷു ചരന്തീതി വ്യഭിചാരിണഃ വാഗംഗസേത്ത്വാേപതാഃ േയാേഗ
രസാന്നയന്തീതി
വ്യഭിചാരിണഃ അ ാഹ - കഥം നയന്തീതി ഉച്യേത - േലാകസിദ്ധാന്ത
ഏഷഃ -
യഥാ സൂര്യ ഇദം ദിനം നക്ഷ ം വാ നയതീതി ന ച േതന
ബാഹുഭ്യാം േന്ധന
വാ നീയേത കിം തു േലാക സിദ്ധേമതത് യേഥദം സൂേര്യാ നക്ഷ ം ദിന
വാ നയതീതി
ഏവേമേത വ്യഭിചാരിണ ഇത്യവഗന്തവ്യാഃ താനിഹ സം ഹാഭിഹിതാം -
യ ിംശദ്വ്യഭിചാരിേണാ ഭാവാൻ വർണയിഷ്യാമഃ
ത നിർേവേദാ നാമ
ദാരി ്യവ്യാധ്യവമാനാധിേക്ഷപാ ഷ്ടേ ാധതാഡേനഷ്ടജന-
വിേയാഗതത്ത്വജ്ഞാനാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത ീനീചകുസത്ത്വാ 
നാം
.
രുദിതനിഃശ്വസിേതാച്ഛ്വസിതസ ധാരണാദിഭിരനുഭാൈവസ്തമഭിനേയത്
അ േ ാകഃ -
ദാരിേ ്യഷ്ടവിേയാഗാൈദ്യഃ നിർേവേദാ നാമ ജായേത
സ ധാരണനിഃശ്വാൈസസ്തസ്യ ത്വഭിനേയാ ഭേവത്
അ ാനുവംേശ്യ ആേര്യ ഭവതഃ -
ഇഷ്ടജനവി േയാഗാദ്ദാരി ്യാദ്വ്യാധിതസ്തഥാ ദുഃഖാത്
ഋദ്ധിം പരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ നിർേവേദാ നാമ സംഭവതി
ബാഷ്പപരി തനയനഃ പുനശ്ച നിഃശ്വാസനദീനമുഖേന ഃ
േയാഗീവ ധ്യാനപേരാ ഭവതി ഹി നിർേവദവാൻപുരുഷഃ

ാനിർനാമ വാന്തവിരിക്തവ്യാധിതേപാനിയേമാപവാസമനസ്താപാതിശയമദ 
ന-
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േസവനാതിവ്യായാമാധ്വഗമന ത്പിപാസാനി ാേച്ഛദാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത തസ്യാഃ ക്ഷാമവാക്യനയനകേപാേലാദരമന്ദപേദാത്േക്ഷപണ 
േവപനാ-
നുത്സാഹതനുഗാ ൈവവർണ്യസ്വരേഭദാഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
.
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
വാന്തവിരിക്തവ്യാധിഷു തപസാ ജരസാ ച ജായേത ാനിഃ
കാർേശ്യന സാഭിേനയാ മന്ദ മേണന കേമ്പന
ഗദിൈതഃ ക്ഷാമക്ഷാൈമർേന വികാൈരശ്ച ദീനസഞ്ചാൈരഃ

ഥഭാേവനാംഗാനാം മുഹുർമുഹുർനിർദിേശദ് ാനിം
ശങ്കാ നാമ സേന്ദഹാത്മികാ ീനീച ഭവാ ചൗര്യാഭി ഹണ-
നൃപാപരാധപാപകർമകരണാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത തസ്യാ
മുഹുർമുഹുരവേലാകനാവകുണ്ഠനമുഖേശാഷണജിഹ്വാേലഹനമുഖൈവവർണ്യ-
സ്വരേഭദേവപഥുശുേഷ്കാഷ്ഠകണ്ഠായാസസാധർമ്യാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
ചൗര്യാദിജനിതാ ശങ്കാ ായഃ കാര്യാ ഭയാനേക

ിയവ്യലീകജനിതാ തഥാ ശൃംഗാരിണീ മതാ
അ ാകാരസംവരണമപി േകചിദിച്ഛന്തി തച്ച
കുശൈലരുപാധിഭിരിംഗിൈതേശ്ചാപലക്ഷ്യം
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
ദ്വിവിധാ ശങ്കാ കാര്യാഹ്യാത്മസമുത്ഥാ ച പരസമുത്ഥാ ച
യാ ത ാത്മസമുത്ഥാ സാ േജ്ഞയാ ദൃഷ്ടിേചഷ്ടാഭിഃ
കിഞ്ചിത് േവപിതാംഗസ്ത്വേധാമുേഖാ വീക്ഷേത ച പാർശ്വാനി
ഗുരുസജ്ജമാനജിഹ്വഃ ശ്യാമാസ്യഃ ശങ്കിതഃ പുരുഷഃ
അസൂയാ നാമ
നാനാപരാധേദ്വഷപൈരശ്വര്യസൗഭാഗ്യേമധാവിദ്യാലീലാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത തസ്യാശ്ച പരിഷദി
േദാഷ ഖ്യാപനഗുേണാപഘാേതർഷ്യാച ഃ ദാ-
നാേധാമുഖ കുടീ ിയാവജ്ഞാനകുത്സനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
പരസൗഭാേഗ്യശ്വരതാേമധാലീലാസമു യാ ഷ്ട്വാ
ഉത്പദ്യേത ഹ്യസൂയാ കൃതാപരാേധാ ഭേവദ്യശ്ച
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കുടികുടിേലാത്കടമുൈഖഃ േസർഷ്യാേ ാധപരിവൃത്തേനൈ ശ്ച
ഗുണനാശനവിേദ്വൈഷസ്ത ാഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
മേദാ നാമ മേദ്യാപേയാഗാദുത്പദ്യേത സ ച ിവിധഃ പഞ്ചവിഭാവശ്ച
അ ാര്യാ ഭവന്തി -
േജ്ഞയ മദ ിവിധസ്തരുേണാ മധ്യസ്തഥാവകൃഷ്ടശ്ച
കരണം പഞ്ചവിധം സ്യാത്തസ്യാഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
കശ്ചിന്മേത്താ ഗായതി േരാദിതി കശ്ചിത്തഥാ ഹസതി കശ്ചിത്
പരുഷവചനാഭിധായീ കശ്ചിത്കശ്ചിത്തഥാ സ്വപിതി
ഉത്തമസത്ത്വഃ േശേത ഹസതി ച ഗായതി ച മധ്യമ കൃതിഃ
പരുഷവചനാഭിധായീ േരാദത്യപി ചാധമ കൃതിഃ
സ്മിതവചനമധുരരാേഗാ ഹൃഷ്ടതനുഃ കിഞ്ചിദാകുലിതവാക്യഃ
സുകുമാരാവിദ്ധഗതിസ്തരുണമദ ത്തമ കൃതിഃ
സ്ഖലിതാഘൂർണിതനയനഃ സ്തവ്യാകുലിതബാഹുവിേക്ഷപഃ
കുടിലവ്യാവിദ്ധഗതിർമധ്യമേദാ മധ്യമ കൃതിഃ
നഷ്ട തിർഹതഗതിശ്ഛർദിതഹിക്കാകൈഫഃ സുബീഭത്സഃ
ഗുരുസജ്ജമാനജിേഹ്വാ നിഷ്ഠീവതി ചാധമ കൃതിഃ
രംേഗ പിബതഃ കാര്യാ മദവൃദ്ധിർനാട്യേയാഗമാസാദ്യ
കാേര്യാ മദക്ഷേയാ ൈവ യഃ ഖലു പീത്വാ വിഷ്ടഃ സ്യാത്
സ ാസാേച്ഛാകാദ്വാ ഭയാത് ഹർഷാച്ച കാരേണാപഗതാത്
ഉത് മ്യാപി ഹി കാേര്യാ മദ ണാശഃ മാത്തജ്ജ്ൈഞഃ
ഏഭിർഭാവവിേശൈഷർമേദാ തം സ ണാശമുപയാതി
അഭ ദയസുൈഖർവാൈക്യര്യൈഥവ േശാകഃ ക്ഷയം യാതി

േമാ നാമ അധ്വവ്യായാമേസവനാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത. തസ്യ
ഗാ പരിമർദനസംവാഹനനിഃശ്വസിതവിജൃംഭിതമന്ദപേദാത്േക്ഷപണനയന-
വദനവികൂണനസീത്കരാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
അ ാര്യാ -
നൃത്താധ്വവ്യായാമാന്നരസ്യ സഞ്ജായേത േമാ നാമ
നിഃശ്വാസേഖദഗമൈനസ്തസ്യാഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
ആലസ്യം നാമ േഖദവ്യാധിഗർഭസ്വഭാവ മസൗഹിത്യാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത ീനീചാനാം
തദഭിനേയത്സർവകർമാനഭിലാഷശയനാ-
സനനി ാത ീേസവനാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാര്യാ -
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ആലസ്യം ത്വഭിേനയം േഖദാപഗതം സ്വഭാവജം ചാപി
ആഹാരവർജിതാനാമാരംഭാണാമനാരംഭാത്
ൈദന്യം നാമ ദൗർഗത്യമനസ്താപാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത
തസ്യാധൃതിശിേരാേരാഗഗാ ഗൗരവാന്യമന താമൃജാപരിവർജനാ-
ദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
അ ാര്യാ -
ചിന്തൗ ക്യസമുത്ഥാ ദുഃഖാദ്യാ ഭവതി ദീനതാം പുംസാം
സർവമൃജാപരിഹാൈരർവിവിേധാ� ഭിനേയാ ഭേവത്തസ്യ
ചിന്താ നാമ
ഐശ്വര്യ ംേശഷ്ട വ്യാപഹാരദാരി ്യാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത
താമഭിനേയന്നിഃശ്വസിേതാച്ഛ്വസിതസന്താപധ്യാനാേധാമുഖചിന്തന-
തനുകാർശ്യാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
ഐശ്വര്യ ംേശഷ്ട വ്യക്ഷയജാ ബഹു കാരാ തു
ഹൃദയവിതർേകാപഗതാ നൄണാം ചിന്താ സമുദ്ഭവതി
േസാച്ഛ്വാൈസർനിഃശ്വസിൈതഃ സന്താൈപൈശ്ചവ ഹൃദയശൂന്യതയാ
അഭിേനതവ്യാ ചിന്താ മൃജാവിഹീൈനരധൃത്യാ ച
േമാേഹാ നാമ ൈദേവാപഘാതവ്യസനാഭിഘാതവ്യാധിഭയാേവഗപൂർവൈവ 
രാ-
നുസ്മരണാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത തസ്യ നിൈശ്ചതന്യ മണ-
പതനാഘൂർണനാദർശനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
അ േ ാകസ്താവദാര്യാ ച -
അസ്ഥാേന ത രാ ഷ്ട്വാ ാസൈനർവിവിൈധരപി
തത് തീകാരശൂന്യസ്യ േമാഹഃ സമുപജായേത
വ്യസനാഭിഘാതഭയപൂർവൈവരസംസ്മരണേരാഗേജാ േമാഹഃ
സർേവ ിയസേമ്മാഹാത്തസ്യാഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ

തിർനാമ സുഖദുഃഖകൃതാനാം ഭാവാനാമനുസ്മരണം
സാ ച സ്വാസ്ഥ്യജഘന്യരാ ിനി ാേച്ഛദസമാനദർശേനാദാഹരണ-
ചിന്താഭ്യാസാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത താമഭിനേയ-
ച്ഛിരഃകമ്പനാവേലാകന സമുന്നമനാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
സുഖദുഃഖമതി ാന്തം തഥാ മതിവിഭാവിതം യഥാവൃത്തം
ചിരവി തം സ്മരതി യഃ തിമാനിതി േവദിതേവ്യാ� സൗ
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സ്വാസ്ഥ്യാഭ്യാസസമുത്ഥാ തിദർശനസംഭവാ തിർനിപുൈണഃ
ശിര ഉദ്വാഹനകൈമ്പർഭൂേക്ഷൈപശ്ചാഭിേനതവ്യാ
ധൃതിർനാമ ശൗര്യവിജ്ഞാന തിവിഭവശൗചാചാരഗുരുഭക്ത്യധിക-
മേനാരഥാർഥലാഭ ീഡാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത
താമഭിനേയത് ാ-
പ്താനാം വിഷയാണാമുപേഭാഗാദ ാപ്താതീേതാപഹൃതവിനഷ്ടാനാമനു-
േശാചനാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
വിജ്ഞാനശൗചവിഭവ തിശക്തിസമുദ്ഭവാ ധൃതിഃ സദ്ഭിഃ
ഭയേശാകവിഷദാൈദ്യ രഹിതാ തു സദാ േയാക്തവ്യാ

ാപ്താനാമുപേഭാഗഃ ശബ്ദരസ ർശരൂപഗന്ധാനാം
അ ാൈപ്തശ്ച ന േശാേകാ യസ്യാം ഹി ഭേവദ് ധൃതിഃ സാ തു

ീഡാ നാമ അകാര്യകരണാത്മികാ സാ ച
ഗുരുവ്യതി മണാവജ്ഞാന- തിജ്ഞാതാനിർവഹനപശ്ചാത്താപാദിഭിർവി 
ഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത
താം നിഗൂഢവദനാേധാമുഖവിചിന്തേനാർവീേലഖനവ ാംഗുലീയക ർശ-
നഖനികൃന്തനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനേയത്
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
കിഞ്ചിദകാര്യം കുർവേന്നവം േയാ ദൃശ്യേത ശുചിഭിരൈന്യഃ
പശ്ചാത്താേപന യുേതാ ീഡിത ഇതി േവദിതേവ്യാ� സൗ
ലജ്ജാനിഗൂഢവദേനാ ഭൂമിം വിലിഖന്നഖാംശ്ച വിനികൃന്തൻ
വ ാംഗുലീയകാനാം സം ർശം ീഡിതഃ കുര്യാത്
ചപലതാ നാമ രാഗേദ്വഷമാത്സര്യാമർഷാ തികൂല്യാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത തസ്യാശ്ച വാക്പാരുഷ്യനിർഭർത്സനവധബന്ധസ ഹാര-
താഡനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
അ ാര്യാ ഭവതി -
അവിമൃശ്യ തു യഃ കാര്യം പുരുേഷാ വധതാഡനം സമാരഭേത
അവിനിശ്ചിതകാരിത്വാത്സ തു ഖലു ചപേലാ ബുൈധർേജ്ഞയഃ
ഹർേഷാ നാമ മേനാരഥലാേഭഷ്ടജനസമാഗമനമനഃപരിേതാഷേദവ-
ഗുരുരാജഭർതൃ സാദേഭാജനാച്ഛാദനലാേഭാപേഭാഗാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത തമഭിനേയന്നയനവദന സാദ ിയഭാഷണാലിംഗന-
കണ്ടകിതപുലകിതാ േസ്വദാദിഭിരനുഭാൈവഃ
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അ ാേര്യ ഭവതഃ -
അ ാേപ്യ ാേപ്യ വാ ലേബ്ധ� ർേഥ ിയസമാഗേമ വാ� പി
ഹൃദയമേനാരഥലാേഭ ഹർഷഃ സഞ്ജായേത പുംസാം
നയനവദന ിയഭാഷാലിംഗൈനശ്ച േരാമാൈഞ്ചഃ
ലലിൈതശ്ചാംഗവിഹാൈരഃ േസ്വദാൈദ്യരഭിനയസ്തസ്യ
ആേവേഗാ നാമ ഉത്പാതവാതവർഷാകുഞ്ജേരാദ് മണ ിയാ ിയ വണ-
വ്യസനാഭിഘാതാദിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത തേ ാത്പാതകൃേതാ നാമ
വിദ ദുൽകാനിർഘാത പതനച സൂേര്യാപരാഗേകതുദർശനകൃതഃ
തമഭിനേയത്സർവാംഗ സ്തതാൈവമനസ്യമുഖൈവവർണ്യവിഷാദ-
വിസ്മയാദിഭിഃ വാതകൃതം പുനരവകുണ്ഠനാക്ഷിപരിമാർജനവ -
സംഗൂഹനത്വരിതഗമനാദിഭിഃ വർഷകൃതം പുനഃ സർവാംഗ-
സമ്പിണ്ഡന ധാവനച്ഛന്നാ യമാർഗണാദിഭിഃ അഗ്നികൃതം തു
ധൂമാകുലേന താ� ◌ംഗസേങ്കാചനവിധൂനനാതി ാന്താപ ാന്താദിഭിഃ
കുഞ്ജേരാദ് മണകൃതം നാമ ത്വരിതാപസർപണചഞ്ചലഗമന-
ഭയസ്തംഭേവപഥുപശ്ചാദവേലാകനവിസ്മയാദിഭിഃ ിയ വണ-
കൃതം
നാമാഭ ത്ഥാനാലിംഗനവ ാഭരണ ദാനാ പുലകിതാദിഭിഃ
അ ിയ വണകൃതം നാമ ഭൂമിപതനവിഷമവിവർതനപരിധാവന-
വിലാപനാ ന്ദനാദിഭിഃ വ്യസനാഭിഘാതജം തു സഹസാപസർപണ-
ശ ചർമവർമധാരണഗജതുരഗരഥാേരാഹണസ ധാരണാദിഭിഃ
ഏവമഷ്ടവികൽേപാ� യമാേവഗഃ സം മാത്മകഃ
േസ്ഥേര്യേണാത്തമമധ്യാനാം നീചാനാം ചാപസർപൈണഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
അ ിയനിേവദനാദ്വാ സഹസാ ഹ്യവധാരിതാരിവചനസ്യ
ശ േക്ഷപാത് ാസാദാേവേഗാ നാമ സംഭവതി
അ ിയനിേവദനാേദ്യാ വിഷാദഭാവാ േയാ� നുഭാവസ്യ
സഹസാരിദർശനാേച്ചത്പഹരണപരിഘട്ടൈനഃ കാര്യഃ
ജഡതാനാമ സർവകാര്യാ തിപത്തിഃ ഇഷ്ടാനിഷ്ട വണദർശന-
വ്യാധ്യാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത താമഭിനേയദകഥനാവിഭാഷണ-
തൂഷ്ണീംഭാവാ തിഭാ� നിേമഷനിരീക്ഷണപരവശത്വാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാര്യാ ഭവതി -
ഇഷ്ടം വാ� നിഷ്ടം വാ സുഖദുഃേഖ വാ ന േവത്തി േയാ േമാഹാത്
തൂഷ്ണീകഃ പരവശേഗാ ഭവതി സ ജഡസഞ്ജ്ഞിതഃ പുരുഷഃ
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ഗർേവാ നാമ ഐശ്വര്യകുലരൂപയൗവനവിദ്യാബലധനലാഭാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത തസ്യാസൂയാവജ്ഞാഘർഷണാനുത്തരദാനാസംഭാഷണാ-
◌ംഗാവേലാകന വി മാപഹസനവാക്പാരുഷ്യഗുരുവ്യതി മണാധി-
േക്ഷപവചനവിേച്ഛദാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
അ ാര്യാ ഭവതി -
വിദ്യാവാേപ്ത രൂപാൈദശ്വര്യാദഥ ധനാഗമാദ്വാപി
ഗർവഃ ഖലു നീചാനാം ദൃഷ്ട്യംഗവിചാരൈണഃ കാര്യഃ
വിഷാേദാ നാമ കാര്യാനിസ്തരണൈദവവ്യാപത്തിസമുത്ഥഃ
തമഭിനേയത്സഹായാേന്വഷേണാപായചിന്തേനാത്സാഹവിഘാതൈവമനസ്യ-
നിഃശ്വസിതാദിഭിരനുഭാൈവരുത്തമമധ്യമാനാം അധമാനാം തു
വിപരിധാവനാേലാകനമുഖേശാഷണസൃക്വപരിേലഹനനി ാ-
നിഃശ്വസിതധ്യാനാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാര്യാ േ ാകൗ -
കാര്യാനിസ്തരണാദ്വാ ചൗര്യാഭി ഹണരാജേദാഷാദ്വാ
ൈദവാദർഥവിപേത്തർഭവതി വിഷാദഃ സദാ പുംസാം
ൈവചിേ ്യാപായചിന്താഭ്യാം കാര്യ ഉത്തമമധ്യേയാഃ
നി ാനിഃശ്വസിതധ്യാൈനരധമാനാം തു േയാജേയത്
ഔ ക്യം നാമ ഇഷ്ടജനവിേയാഗാനുസ്മരേണാദ്യാനദർശനാ-
ദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത തസ്യ ദീർഘനിഃശ്വസിതാേധാമുഖ-
വിചിന്തനനി ാത ീശയനാഭിലാഷാദിഭിരനുഭൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
അ ാര്യാ ഭവതി -
ഇഷ്ടജനസ്യ വിേയാഗാദൗ ക്യം ജായേത ഹ്യനു ത്യാ
ചിന്താനി ാത ീഗാ ഗുരുൈത്വരഭിനേയാ� സ്യ
നി ാ നാമ ദൗർബല്യ മ മമദാലസ്യചിന്താ� ത്യാഹാര-
സ്വഭാവാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത താമഭിനേയദ്വദന-
ഗൗരവശരീരാവേലാകനേന ഘൂരണനഗാ വിജൃംഭന-
മാേന്ദ്യാച്ഛ്വസിതസന്നഗാ താ� ക്ഷിനിമീലനാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
ആലസ്യാദ്ദൗർബല്യാത് മാ മാച്ചിന്തനാത്സ്വഭാവാച്ച
രാ ൗ ജാഗരണാദപി നി ാ പുരുഷസ്യ സംഭവതി
താം മുഖഗൗരവഗാ തിേലാലനനയനമീലനജഡൈത്വഃ
ജൃംഭണഗാ വിമർൈദരനുഭാൈവരഭിനേയത് ാജ്ഞഃ
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അപസ്മാേരാ നാമ
േദവയക്ഷനാഗ ഹ്മരാക്ഷസഭൂതേ തപിശാച- ഹണാനുസ്മരേനാച്ഛിഷ്ടശൂ 
ന്യാഗാരേസവനാശുചി-
കാലാന്തരാപരിപതനവ്യാദ്യാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത
തസ്യ രിതനിഃശ്വസിേതാത്കമ്പിതധാവനപതനേസ്വദ-
സ്തംഭവദനേഫനജിഹ്വാപരിേലഹനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ

േയാക്തവ്യഃ
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
ഭൂതപിശാച ഹണാനുസ്മരേണാച്ഛിഷ്ടശൂന്യഗൃഹഗമനാഅത്
കാലാന്തരാതിപാതാദശുേചശ്ചഭവത്യപസ്മാരഃ
സഹസാ ഭൂമൗ പതനം േവപനം വദനേഫനേമാക്ഷശ്ച
നിഃസഞ്ജ്ഞേസ്യാത്ഥാനം രൂപാേണ്യതാന്യപസ്മാേര
സുപ്തം നാമ നി ാഭിഭവവിഷേയാപഗമനക്ഷിതിതലശയന-

സാരണാനുകർഷണാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത
നി ാസമുത്ഥം തദുച്ഛ്വസിതംസന്നഗാ ാക്ഷിനിമീലന-
സർേവ ിയ സേമ്മാഹേനാത്സ്വപ്നായിതാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനേയത്
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
നി ാഭിഭേവ ിേയാപരമണേമാഹാഇർഹേവ പ്തം
അക്ഷിനിമീലേനാച്ഛ്വസൈനഃ സ്വപ്നായിതജൽപിൈതഃ കാര്യഃ
േസാച്ഛ്വാൈസർനിഃശ്വാൈസർമന്ദാക്ഷിനിമീലേനന നിേശ്ചഷ്ടഃ
സർേവ ിയസേമ്മാഹാ പ്തം സ്വൈപ്നശ്ച യുഞ്ജീത
വിേബാേധാ നാമ ആഹാരപരിണാമനി ാേച്ഛദസ്വപ്നാന്ത-
തീ ശബ്ദ വണാദിഭിർവിഭാൈവഃ സമുത്പദ്യേത
തമഭിനേയ ംഭണാക്ഷിപരിമർദനശയനേമാക്ഷണാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ ാര്യാ ഭവതി -
ആഹാരവിപരിണാമാച്ഛബ്ദ ർശാദിഭിശ്ച സംഭൂതഃ

തിേബാധസ്ത്വഭിേനേയാ ജൃംഭണവദനാക്ഷിപരിമർൈദഃ
അമർേഷാ നാമ വിൈദ്യശ്വര്യശൗര്യബലാധിൈകരധിക്ഷിപ്തസ്യാവമാനിതസ്യ
വാ
സമുത്പദ്യേത തമഭിനേയച്ഛിരഃകമ്പന േസ്വദനാേധാമുഖചിന്തന-
ധ്യാനാധ്യവസാേയാപായസഹായാേന്വഷണാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ േ ാകൗ -
ആക്ഷിപ്താനാം സഭാമേധ്യ വിദ്യാശൗര്യബലാധിൈകഃ
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നൄണാമുത്സാഹസംേയാഗാദമർേഷാ നാമ ജായേത
ഉത്സാഹാധ്യവസായാഭ്യാമേധാമുഖവിചിന്തൈനഃ
ശിരഃ കമ്പേസ്വദാൈദ്യസ്തം യുഞ്ജീത പണ്ഡിതഃ
അവഹിത്ഥം നാമ ആകാര ച്ഛാദനാത്മകം തച്ച
ലജാഭയാപജയ-
ഗൗരവൈജഹ്മയാദിഭിർവിഭാവിഃ സമുത്പദ്യേത
തസ്യാന്യഥാകഥനാവേലാകിത-
കഥാഭംഗകൃതകൈധര്യാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ
അ േ ാേകാ ഭവതി -
ധാർഷ്ട്യൈജഹ്മ്യാദിസംഭീതമവഹിത്ഥം ഭയത്മകം
തച്ചാഗണനയാ കാര്യം നാതീേവാത്തരഭാഷണാത്
ഉ താ ആമ ചൗര്യാഭി ഹാണനൃപാപരാധാസത് ലാപാദിഭിർവിഭാൈവഃ
സമുത്പദ്യേത
താം ച വധബന്ധനതാഡനനിർഭത്സനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനേയത്
അ ാര്യാ ഭവതി -
ചൗര്യാഭി ഹനവശാ പാപരാധാദേഥാ താ ഭവ്തി
വധബന്ധതാഡനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനയസ്തസ്യാഃ
ഭവതി ചാ േ ാകഃ -
നാനാശാ ാർഥേബാേധന മതിഃ സഞ്ജായേത നൃണാം
ശിേഷ്യാപേദശാർഥകൃതസ്തസ്യാസ്ത്വഭിനേയാ ഭേവത്
വ്യാധിർനാമ വാതപിത്തകഫസന്നിപാത ഭവഃ തസ്യ ജ്വരാദേയാ
വിേശഷാഃ ജ്വര ദ്വിവിധഃ സശീതഃ സദാഹശ്ച
ത സശീേതാ നാമ േവപിതസർവാംേഗാപ്കമ്പനനികുഞ്ചനാ-
ഗ്ന്യഭിലാഷേരാമാഞ്ചഹനുവലനനാസാവികൂനനമുഖ-
േശാഷണപരിേദവിതാദിഭിരനുഭാൈവരഭിേനയഃ സദാേഹാ നാമ
വിക്ഷിപ്താംഗകരചരണഭൂമ്യഭിലാഷാനുേലപനശീതാഭി-
ലാഷപരിേദവനമുഖേശാേഷാത് ഷ്ടാദിഭിരനുഭാൈവഃ
േയ ചാേന്യ വ്യാധയേസ്ത� പി ഖലു മുഖവികൂണനഗാ -
സ്തംഭ സ്താക്ഷിനിഃശ്വസനസ്തനിേതാത് ഷ്ടേവപനാ-
ദിഭിരനുഭാൈവരഭിേനയാഃ
അ േ ാേകാ ഭവതി -
സമാസത വ്യാധീനാം കർതേവ്യാ� ഭിനേയാ ബുൈധഃ

സ്താംഗഗാ വിേക്ഷൈപസ്തഥാ മുഖവികൂണൈനഃ
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ഉന്മാേദാ നാമ ഇഷ്ടജനവിേയാഗവിഭവനാശാഭിഘാത-
വാതപിത്തേ ഷ്മ േകാപാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത
തമനിമിത്തഹസിതരുദിേതാത് ഷ്ടാസംബദ്ധ ലാപശയിേതാപവിേഷ്ടാത്ഥിത-

ധാവിതനൃത്തഗീതപഠിതഭസ്മപാംസ്വവധൂലനതൃണനിർമാല്യകുേചല-
ചീരഘടകകപാലശരാവാഭരണധാരേണാപേഭാൈഗരേനൈകശ്ചാനവസ്ഥിൈതേശ്ചഷ്ടാ-

നുകരണാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനേയത്
അ ാേര്യ ഭവതഃ -
ഇഷ്ടജനവിഭവനാശാദഭിഘാതാദ്വാതപിത്തകഫേകാപാത്
വിവിധാച്ചിത്തവികാരാദുന്മാേദാ നാമ സംഭവതി
അനിമിത്തരുദിതഹസിേതാപവിഷ്ടഗീത ധാവിേതാത് ൈഷ്ടഃ
അൈന്യശ്ച വികാൈരരകൃൈതരുന്മാദം സ യുഞ്ജീത
മരണം നാമ വ്യാധിജമഭിഘാതജഞ്ച ത
യദാ യകൃ ലേദാഷൈവഷമ്യ-
ഗണ്ഡപിടകജ്വരവിഷൂചികാദിഭിരുത്പദ്യേത തദ്വ്യാധി ഭവം
അഭിഘാതജം തു
ശ ാഹിദംശവിഷപാനശ്വാപദഗജതുരഗരഥപശുയാനപാത-
വിനാശ ഭവം ഏതേയാരഭിനയവിേശഷാന്വക്ഷ്യാമഃ -
ത വ്യാധിജം വിഷണ്ണഗാഅ ാവ്യായതാംഗവിേചഷ്ടിതനിമീലിതനയന-
ഹിക്കാശ്വാേസാേപതാനേവക്ഷിതപരിജനാവ്യക്താക്ഷരകഥനാദിഭിരനുഭാൈവരഭിനേയത്

.
അ േ ാേകാ ഭവതി -
വ്യാധീനാേമകഭാേവാ ഹി മരണാഭിനയഃ തഃ
വിഷണ്ണഗാൈ ർനിേശ്ചൈഷ്ടരി ിഅൈയശ്ച വിവർജിതഃ
അഭിഘാതേജ തു നാനാ കാരാഅഭിനയവിേശഷാഃ.
ശ ക്ഷതാഹിദഷ്ടവിഷപീത-
ഗജാദിപതിതശ്വാപദഹതാഃ യഥാ ത ശ ക്ഷേത താവത്സഹസാ
ഭൂമിപതനേവപന-

രണാദിഭിരഭിനയഃ േയാക്തവ്യഃ അഹിദഷ്ടവിഷപീതേയാർവിഷേയാേഗാ
യഥാ
കാർശ്യേവപഥുവിദാഹഹിക്കാേഫന ന്ധഭംഗജഡതാമരണാനീത്യഷ്ടൗ
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വിഷേവഗാഃ
അ േ ാകൗ ഭവതഃ -
കാർശ്യം തു ഥേമ േവേഗ ദ്വിതീേയ േവപഥുർഭേവത്
ദാഹം തൃതീേയ ഹിക്കാം ച ചതുർേഥ സ േയാജേയത്
േഫനഞ്ച പഞ്ചേമ കുര്യാത്ഷേഷ്ഠ ന്ധസ്യ ഭഞ്ജനം
ജഡതാം സപ്തേമ കുര്യാദഷ്ടേമ മരണം ഭേവത്
അ ാര്യാ ഭവതി -
ശ്വാപദഗജതുരഗരേഥാദ്ഭവം തു പശുയാനപതനജം വാ� പി
ശാ ക്ഷതവത്കുര്യാദനേവക്ഷിതഗാ സഞ്ചാരം
ഇേത്യവ മരണം േജ്ഞയം നാനാവസ്ഥാന്തരാത്മകം

േയാക്തവ്യം ബുൈധഃ സമ്യഗ്യഥാ ഭവാംഗേചഷ്ടിൈതഃ
ാേസാ നാമ വിദ ദുൽകാശനിപാതനിർഘാതാംബുധരമഹാസത്ത്വപശു-

രവാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത തമഭിനേയത്സങ്ക്ഷിപ്താംേഗാത്കമ്പനേവപ 
ഥു-
സ്തംഭേരാമാഞ്ചഗദ്ഗദ ലാപാദിഭിരനുഭാൈവഃ
അ േ ാേകാ ഭവതി -
മഹാൈഭരവനാദൈദ്യ ാസഃ സമുപജായേത

സ്താംഗാക്ഷിനിേമൈഷശ്ച തസ്യ ത്വഭിനേയാ ഭേവത്
വിതർേകാ നാമ സേന്ദഹവിമർശവി തിപത്ത്യാദിഭിർവിഭാൈവരുത്പദ്യേത
തമഭിന-
േയദ്വിവിധവിചാരിത ശ്നസ ധാരണമ സംഗൂഹനാദിഭിരനുഭാൈവഃ
.
അ േ ാേകാ ഭവതി -
വിചാരണാദിസംഭൂതഃ സേന്ദഹാതിശയാത്മകഃ
വിതർകഃ േസാ� ഭിേനയ ശിേരാ േക്ഷപകമ്പൈനഃ
ഏവേമേത യ ിംശദ്വ്യഭിചാരിേണാ ഭാവാ േദശകാലാവസ്ഥാ-
നുരൂേപ്യണാമഗതപരഗതമധ്യസ്ഥാ ഉത്തമമധ്യമാധൈമഃ

ീപുംൈസഃ സ്വ േയാഗവശാദുപപാദ്യാ ഇതി
യ ിംശദിേമ ഭാവാ വിേജ്ഞയാ വ്യഭിചാരിണഃ

സാത്ത്വികാം പുനർഭാവാൻ വക്ഷ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
അ ാഹ - കിമേന്യ ഭാവാഃ സേത്ത്വന വിനാ� ഭിനീയേന്ത യസ്മാദുച്യേത
ഏേത സാത്ത്വികാ ഇതി അേ ാച്യേത -
ഇഹ ഹി സത്ത്വം നാമ മനഃ ഭവം തച്ച സമാഹിതമനസ്ത്വാദുച്യേത
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.
മനസഃ സമാധൗ സത്ത്വനിഷ്പത്തിർഭവതി തസ്യ ച േയാ� സൗ സ്വഭാേവാ
േരാമാഞ്ചാ ൈവവർണ്യാദിലക്ഷേണാ യഥാഭാേവാപഗതഃ സ ന
ശേക്യാ� ന്യമനസാ
കർതുമിതി േലാകസ്വഭാവാനുകരണത്വാച്ച നാട്യസ്യ സത്ത്വമീപ്സിതം
േകാ ദൃഷ്ടാന്തഃ - ഇഹ ഹി നാട്യാധർമി വൃത്താഃ സുഖദുഃഖകൃതാ
ഭാവാസ്തഥാ
സത്ത്വവിശുദ്ധാഃ കാര്യാ യഥാ സരൂപാ ഭവന്തി ത ദുഃഖം നാമ
േരാദനാത്മകം
തത്കഥമദുഃഖിേതന സുഖം ച ഹർഷാത്മകമസുഖിേതന വാഭിേനയം
ഏതേദവാസ്യ സത്ത്വം യത് ദുഃഖിേതന സുഖിേതന വാ� േരാമാഞ്ചൗ
ദർശിയിതവ്യൗ
ഇതി കൃത്വാ സാത്ത്വികാ ഭാവാ ഇത്യഭിവ്യാഖ്യാതാഃ ത ഇേമ -
സ്തംഭഃ േസ്വേദാ� ഥ േരാമാഅഞ്ചഃ സ്വരേഭേദാ� ഥ േവപഥുഃ
ൈവവർണ്യമ ലയ ഇത്യഷ്ടൗ സാത്ത്വികാ മതാഃ
അ ാര്യാഃ ത -
േ ാധഭയഹർഷലജാദുഃഖ മേരാഗതാപഘാേതഭ്യഃ
വ്യായാമ മധർൈമഃ േസ്വദഃ സമ്പീഡനാൈച്ചവ
ഹർഷഭയേശാകവിസ്മയവിഷാദേരാഷാദിസംഭവഃ സ്തംഭഃ
ശീതഭയഹർഷേരാഷ ർശജരാേരാഗജഃ കമ്പഃ
ആനന്ദാമർഷാഭ്യാം ധൂമാഞ്ജനജൃംഭണാദ്ഭയാേച്ഛാകാത്
അനിേമഷേ ക്ഷണതഃ ശീതാേ ാഗാദ്ഭേവദ
ശീതേ ാധഭയ മേരാഗ മതാപജം ച ൈവവർണ്യം

ർശഭയശീതഹർഷാത് േ ാധാേ ാഗാച്ച േരാമാഞ്ചഃ
സ്വരേഭേദാ ഭയഹർഷേ ാധജരാരൗക്ഷ്യേരാഗമദജനിതഃ

മമൂർഛമദനി ാഭിഘാതേമാഹാദിഭിഃ ലയഃ
ഏവേമേത ബുൈധർേജ്ഞയാ ഭാവാ ഹ്യഷ്ടൗ തു സാത്ത്വികാഃ
കർമ ൈചഷാം വക്ഷ്യാമി രസഭാവാനുഭാവകം
നിഃസഞ്ജ്േഞാ നി കമ്പശ്ച സ്ഥിതഃ ശൂന്യജഡാകൃതിഃ

ന്നഗാ തയാ ൈചവ സ്തംഭം ത്വഭിനേയദ്ബുധഃ
വ്യജന ഹണാച്ചാപി േസ്വദാപനയേനന ച
േസ്വദസ്യാഭിനേയാ േയാജ്യസ്തഥാ വാതാഭിലാഷതഃ
മുഹുഃ കണ്ടികിതേത്വന തേഥാ കസേനന ച
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പുലേകന ച േരാമാഞ്ചം ഗാ ർേശന ദർശേയത്
സ്വരേഭേദാ� ഭിേനതേവ്യാ ഭിന്നഗദ്ഗദനിസ്വൈനഃ
േവപനാത്സ്ഫുരണാത്കമ്പാേദ്വപഥും സ ദർശേയത്
മുഖവർണപരാവൃത്ത്യാ നാഡീപീഡനേയാഗതഃ
ൈവവർണ്യമഭിേനതവ്യം യത്നാത്തദ്ധി ദുഷ്കരം
ബാഷ്പാംബു തേന ത്വാേന്ന സംമാർജേനന ച
മുഹുര കണാപാൈതര ം ത്വഭിനേയദ്ബുധഃ
നിേശ്ചേഷ്ടാ നി കമ്പത്വാദവ്യക്തശ്വസിതാദപി
മഹീനിപതനാച്ചാപി ലയാഭിനേയാ ഭേവത്
ഏേകാനപഞ്ചാശദിേമ യഥാവദ്ഭാവാ ്യവസ്ഥാ ഗദിതാ മേയഹ
ഭൂയശ്ച േയ യ രേസ നിേയാജ്യാസ്താൻ േ ാതുമർഹന്തി ച വി മുഖ്യാഃ

[അ േ ാകാഃ -
ശങ്കാവ്യാധിസ്തഥാ ാനിശ്ചിന്താസൂയാ ഭയം തഥാ
വിസ്മയശ്ച വിതർകശ്ച സ്തംഭശ്ചപലതാ തഥാ
േരാമാഞ്ചഹർഷൗ നി ാ ച തേഥാന്മാദമദാവപി
േസ്വദൈശ്ചവാവഹിത്ഥം ച ലേയാ േവപഥുസ്തഥാ
വിഷാദ മനിർേവദാ ഗർവാേവഗൗ ധൃതിഃ തിഃ
മതിർേമാേഹാ വിേബാധശ്ച സുപ്തമൗ ക്യവർജിേത
േ ാധാമർഷൗ ച ഹാസശ്ച േശാേകാ� പസ്മാര ഏവ ച
ൈദന്യം ച മരണം ൈചവ രതിരുത്സാഹസംയുതാ

ാസൈവവർണ്യരുദിൈതഃ സ്വരേഭദഃ ശേമാ� പി ച
ജഡതാ ച തഥാ ഷട് ച ചത്വാരിംശത് കീർതിതാഃ ]
ആലസ്യൗ ്യജുഗുപ്സാൈഖ്യേരവം ഭാൈവ വർജിതാഃ
ഉദ്ഭാവയന്തി ശൃംഗാരം സർേവ ഭാവാഃ സ്വസഞ്ജ്ഞയാ
[യഥാ� വസരേമേത ഹി സ്ഥായിസഞ്ചാരിസത്ത്വജാഃ
ഉദ്ദീപയന്തി ശൃംഗാരം രസമാസാദ്യ സഞ്ജ്ഞിതം ]

ാനിഃ ശങ്കാ ഹ്യസൂയാ ച മശ്ചപലതാ തഥാ
സുപ്തം നി ാവഹിത്ഥം ച ഹാേസ്യ ഭാവാഃ കീർതിതാഃ
നിർേവദൈശ്ചവ ചിന്താ ച ൈദന്യം ാന്യാ േമവ ച
ജഡതാ മരണം ൈചവ വ്യാധിശ്ച കരുേണ താഃ
ഗർേവാ� സൂയാ മേദാത്സാഹാവാേവേഗാ� മർഷ ഏവ ച
േ ാധശ്ചപലതൗ ്യം ച വിേജ്ഞയാ രൗ സംഭവാഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 91

അസേമ്മാഹസ്തേഥാത്സാഹ ആേവേഗാ ഹർഷ ഏവ ച
മതിൈശ്ചവ തേഥാ ത്വമമർേഷാ മദ ഏവ ച
േരാമാഞ്ചഃ സ്വരേഭദശ്ച േ ാേധാ� സൂയാ ധൃതിസ്തഥാ
ഗർവൈശ്ചവ വിതർകശ്ച വീേര ഭാവാ ഭവന്തി ഹി
േസ്വദശ്ച േവപഥുൈശ്ചവ േരാമാേഞ്ചാ ഗദ്ഗദസ്തഥാ

ാസശ്ച മരണൈശ്ചഅവ ൈവവർണ്യം ച ഭയാനേക
അപസ്മാരസ്തേഥാന്മാേദാ വിഷാേദാ മദ ഏവ ച
മൃത ർവ്യാധിർഭയം ൈചവ ഭാവാ ബീഭത്സസം യാഃ
സ്തംഭഃ േസ്വദശ്ച േമാഹശ്ച േരാമാേഞ്ചാ വിസ്മയസ്തഥാ
ആേവേഗാ ജഡതാ ഹർേഷാ മൂർഛാ ൈചവാദ്ഭുതാ യാഃ
േയ േത്വേത സാത്ത്വികാ ഭാവാ നാനാഭിനയസം ിതാഃ
രേസേഷ്വേതഷു സർേവ േത േജ്ഞയാ നാട്യ േയാ ഭിഃ
ന േഹ്യകരസജം കാവ്യം കിഞ്ചിദസ്തി േയാഗതഃ
ഭാേവാ വാപി രേസാ വാപി വൃത്തിർവൃത്തിേരവ ച
[ബഹൂനാം സമേവതാനാം രൂപം യസ്യ ഭേവദ്ബഹു
സ മന്തേവ്യാ രസഃ സ്ഥായീ േശഷാഃ സഞ്ചാരിേണാ മതാഃ
ദീപയന്തഃ വർതേന്ത േയ പുനഃ സ്ഥായിനം രസം
േത തു സഞ്ചാരിേണാ േജ്ഞയാേസ്ത ഹി സ്ഥായിത്വമാഗതാഃ
വിഭാവാനുഭാവയുേതാ ഹ്യംഗവ സമാ യഃ
സഞ്ചാരിഭി സംയുക്തഃ സ്ഥാേയ്യവ തു രേസാ ഭേവത്
സ്ഥായീ സത്ത്വാതിേരേകണ േയാക്തവ്യഃ േയാ ഭിഃ
സഞ്ചാര്യാകാരമാേ ണ സ്ഥായീ യസ്മാദവസ്ഥിതഃ
േയ േത്വേത സാത്ത്വികാ ഭാവാ നാനാഭിനയേയാജിതാഃ
രേസേഷ്വേതഷു സർേവഷു േത േജ്ഞയാ നാട്യേകാവിൈദഃ
ന േഹ്യകരസജം കാവ്യം ൈനകഭാൈവകവൃത്തികം
വിമർേദ രാഗമായാതി യുക്തം ഹി യത്നതഃ
ഭാവാ വാ� പി രസാ വാ� പി വൃത്തിർവൃത്തിേരവ വാ
ബീഭത്സാദ്ഭുതശാന്താനാം ൈ വിധ്യം നാ കഥ്യേത
ഷണ്ണാം രസാനാം ൈ വിധ്യം നാനാഭാവാരസാന്വിതം
സത്ത്വ േയാജിേതാ ഹ്യർഥഃ േയാേഗാ� വിരാജേത
വിദിത്വാ ഹി വിരാജേന്ത േലാേക ചി ം ഹി ദുർലഭം ]
നാനാഭാവാർഥസമ്പന്നാഃ സ്ഥായിസത്ത്വാഭിചാരിണഃ
പുഷ്പാവകീർണാഃ കർതവ്യാഃ കാേവ്യഷു ഹി രസാ ബുൈധഃ
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ഏവം രസാശ്ച ഭാവാശ്ച വ്യവസ്ഥാ നാടേക താഃ
യ ഏവേമതാഞ്ജാനാതി സ ഗേച്ഛത്സിദ്ധിമുത്തമാം
ഇതി ീഭാരതീേയ നാട്യശാേ ഭാവവ്യഞ്ജേകാ നാമ സപ്തേമാ� ധ്യായഃ
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അഷ്ടേമാ�ധ്യായഃ

ഋഷയഃ ഊചുഃ
ഭാവാനാം ച രസാആം ച സമുത്ഥാനം യഥാ മം
ത്വത് സാദാ തം സർവമിച്ഛാേമാ േവദിതും പുനഃ
നാേട്യ കതിവിധഃ കാര്യഃ തജ്ജ്ൈഞരഭിനയ മഃ
കതം വാഭിനേയാ േഹ്യഷ കതിേഭദ കീർതിതഃ
സർവേമതദ്യഥാതത്ത്വം കഥയസ്വ മഹാമുേന
േയാ യഥാഭിനേയാ യസ്മിൻ േയാക്തവ്യഃ സിദ്ധിമിച്ഛതാ
േതഷാം തു വചനം ത്വാ മുനീനാം ഭരേതാ മുനിഃ

ത വാച പുനർവാക്യം ചതുേരാ�ഭിനയാൻ തി
അഹം വഃ കഥയിഷ്യാമി നിഖിേലന തേപാധനാഃ
യസ്മാദഭിനേയാ േഹ്യഷ വിധിവത് സമുദാഹൃതം
യദുക്തം ചത്വാേരാ�ഭിനയ ഇതി താൻ വർണയിഷ്യാമഃ
അ ാഹ –അഭിനയ ഇതി കസ്മാത് അേ ാച്യേത -
-അഭീത പസർഗഃ ണീഞ് ഇതി ാപണാർഥേകാ ധാതുഃ
അസ്യാഭിനീേത്യവം വ്യവസ്ഥിതസ്യ ഏരജിത്യച് ത്യത്യയാന്തസ്യാഭിനയ
ഇേത്യവം രൂപം സിദ്ധം ഏതച്ച ധാത്വർഥാനുവചേനനാവധാര്യം ഭവതി
അ േ ാകൗ –
അഭിപൂർവ ണീഞ് ധാതുരാഭിമുഖ്യാർഥനിർണേയ
യസ്മാത്പദാർഥാന്നയതി തസ്മാദഭിനയഃ തഃ
വിഭാവയതി യസ്മാച്ച നാനാർഥാൻ ഹി േയാഗതഃ
ശാഖാംേഗാപാംഗസംയുക്തസ്തസ്മാദഭിനയഃ തഃ
ചതുർവിധൈശ്ചവ ഭേവന്നാട്യസ്യാഭിനേയാ ദ്വിജാഃ
അേനകേഭദവാഹൂയം നാട്യം ഹ്യസ്മിൻ തിഷ്ഠിതം
ആംഗിേകാ വാഅചികൈശ്ചവ ഹ്യാഹാര്യഃ സാത്ത്വികസ്തഥാ
േജ്ഞയസ്ത്വഭിനേയാ വി ാഃ ചതുർധാ പരികൽപിതഃ
സാത്ത്വികഃ പൂർവമുക്ത ഭാൈവശ്ച സഹിേതാ മയാ
അംഗാഭിനയേമവാദൗ ഗദേതാ േമ നിേബാധത

ിവിധസ്ത്വാംഗിേകാ ദ്േയ്നയഃ ശാരീേരാ മുഖജസ്തഥാ
തഥാ േചഷ്ടാകൃതൈശ്ചവ ശാഖാംേഗാപാംഗസംയുതഃ
ശിേരാഹസ്തകടീദക്ഷഃ പാർശ്വപാദസമന്വിതഃ
അംഗ ത്യംഗസംയുക്തഃ ഷഡംേഗാ നാട്യസം ഹഃ
തസ്യ ശിേരാഹേസ്താരഃപാർശ്വകടീപാദതഃ ഷഡംഗാനി
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േന നാസാധരകേപാലചിബുകാന പാംഗാനി
അസ്യ ശാഖാ ച നൃത്തം ച തൈഥവാ ര ഏവ ച
വ ന്യഭിനയേസ്യഹ വിേജ്ഞയാനി േയാ ഭിഃ
ആംഗിക ഭേവച്ഛാഖാ ഹ്യ രഃ സൂചനാ ഭേവത്
അംഗഹാരവിനിഷ്പന്നം നൃത്തം തു കരണാ യം
മുഖേജ�ഭിനേയ വി ാ!നാനാഭാവരസാ േയ
ശിരസഃ ഥമം കർമ ഗദേതാ േമ നിേബാധത
ആകമ്പിതം കമ്പിതം ച ധൂതം വിധുതേമവ ച
പരിവാഹിതമാധൂതമവധൂതം തഥാഞ്ചിതം
നിഹഞ്ചിതം പരാവൃത്തമുത്ക്ഷിപ്തം ചാപ്യേധാഗതം
േലാലിതം ൈചവ വിേജ്ഞയം േയാദശവിധം ശിരഃ
ശൈനരാകമ്പനാദൂർധ്വമധശ്ചാകമ്പിതം ഭേവത്

തം തേദവ ബഹുശഃ കമ്പിതം കമ്പിതം ശിരഃ
ഋജുസ്ഥിതസ്യ േചാർധ്വാധഃ േക്ഷപാദാകമ്പിതം ഭേവത്
ബഹുശശ്ചലിതം യച്ച തത്കമ്പിതമിേഹാച്യേത
സഞ്ജ്േഞാപേദശപൃച്ഛാസു സ്വഭാവാഭാഷേണ തഥാ
നിർേദശാവാഹേന ൈചവ ഭേവദാകമ്പിതം ശിരഃ
േരാേഷ വിതർേക വിജ്ഞാേന തിജ്ഞാേന�ഥ തർജേന

ശ്നാതിശയവാേക്യഷു ശിരഃ കമ്പിതമിഷ്യേത
ശിരേസാ േരചനം യ ശൈനസ്തദ് ധുതമിഷ്യേത

തമാേരചനാേദതദ്വിധുതം തു ഭേവച്ഛിരഃ
അനീപ്സിേത വിഷാേദ ച വിസ്മേയ ത്യയം തഥാ
പാർശ്വാവേലാകേന ശൂേന്യ തിേഷേധ ധുതം ശിരഃ
ശീത േസ്ത ഭയാർേത ച ാസിേത ജ്വരിേത തഥാ
പീതമാേ തഥാ മേദ്യ വിധുതം തു ഭേവച്ഛിരഃ
പര്യായശഃ പാർശ്വഗതം ശിരഃ സ്യാത് പരിവാഹിതം
ആധൂതമുച്യേത തിര്യക് സകൃദുദ്വാഹിതം തു യത്
സാധേന വിസ്മേയ ഹർേഷ സ്മിേത ചാമർഷിേത തഥാ
വിചാേര വിഹൃേത ൈചവ ലീലായാം പരിവാഹിതം
ഗർേവച്ഛാദർശേന ൈചവ പാർശ്വേസ്ഥാർധ്വനിരീക്ഷേണ
ആധുതം തു ശിേരാ േജ്ഞയമാത്മസംഭാവനാദിഷു
യദധഃ സകൃദാക്ഷിപ്തമവധൂതം തു തച്ഛിരഃ
സേന്ദശാവാഹനാലാപസഞ്ജ്ഞാദിഷു നദിഷ്യേത
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കിഞ്ചിത് പാർശ്വനത ീവം ശിേരാ വിേജ്ഞയമഞ്ചിതം
വ്യാധിേത മൂർഛിേത മേത്ത ചിന്തായാം ഹനുധാരണം
ഉത്ക്ഷിപാംസാവസക്തം യത്കുഞ്ചിത ലതം ശിരഃ
നിഹഞ്ചിതം തു വിേജ്ഞയം ീണാേമതത് േയാജേയത്
ഗർേവ മാേന വിലാേസ ച ബിേവ്വാേക കിലകിഞ്ചിേത
േമാട്ടായിേത കുട്ടമിേത സ്തംഭമാേന നിഹഞ്ചിതം
പരാവൃത്താനുകരണാത് പരാവൃത്തമിേഹാച്യേത
തത് സ്യാ ഖാപഹരേണ പൃഷ്ഠതഃ േ ക്ഷണാദിഷു
ഉത്ക്ഷിപ്തം ചാപി വിേജ്ഞയമു ഖാവസ്ഥിതം ശിരഃ

ാംശുദിവ്യാ േയാേഗഷു സ്യാദുത്ക്ഷിപ്തം േയാഗതഃ
അേധാമുഖം സ്ഥിതം ചാപി ബുധാഃ ാഹുരേധാഗതം
ലജ്ജായാം ച ണാേമ ച ദുഃേഖ ചാേധാഗതം ശിരഃ
സർവേതാ മണാൈച്ചവ ശിരഃ സ്യാത് പരിേലാലിതം
മൂർച്ഛാവ്യാധിമദാേവശ ഹനി ാദിഷു തം
ഋജുസ്വഭാവസംസ്ഥാനം ാകൃതം തു സ്വഭാവജം
മംഗല്യാധ്യയനധ്യാനസ്വഭാവജയകർമസു
ഏേഭ്യാ�േന്യ ബഹേവാ േഭദാ േലാകാഭിനയസം ിതാഃ
േത ച േലാകസ്വഭാേവന േയാക്തവ്യാ േയാ ഭിഃ

േയാദശവിധം േഹ്യതച്ഛിരഃകർമ മേയാദിതം
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ദൃഷ്ടീനാമിഹ ലക്ഷണം
കാന്താ ഭയാനകാ ഹാസ്യാ കരുണാ ചാദ്ഭുതാ തഥാ
രൗേ ാ വീരാ ച ബീഭത്സാ വിേജ്ഞയാ രസദൃഷ്ടയഃ
സ്നിഗ്ധാ ഹൃഷ്ടാ ച ദീനാ ച ദ്ധാ ദൃപ്താ ഭയാന്വിതാ
ജുഗുപ്സിതാ വിസ്മിതാ ച സ്ഥായിഭാേവഷു ദൃഷ്ടയഃ
ശൂന്യാ ച മലിനാ ൈചവ ാന്താ ലജ്ജാന്വിതാ തഥാ

ാനാ ച ശങ്കിതാ ൈചവ വിഷണ്ണാ മുകുലാ തഥാ
കുഞ്ചിതാ ചാഭിതപ്താ ച ജിഹ്മാ സലലിതാ തഥാ
വിതർകിതാർധമുകുലാ വി ാന്താ വിലുപ്താ തഥാ
ആേകകരാ വിേകാശാ ച സ്താ ച മദിരാ തഥാ
ഷട് ിംശദ് ദൃഷ്ടേയാ േഹ്യതാ താസു നാട്യം തിഷ്ഠിതം
അസ്യ ദൃഷ്ടിവിധാനസ്യ നാനാഭാവരസാ യം
ലക്ഷണം സ വക്ഷ്യമി യഥാകർമ േയാഗതഃ
ഹർഷ സാദജനിതാ കാന്താത്യർഥം സമന്യഥാ
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സ േക്ഷപകടാക്ഷാ ച ശൃംഗാേര ദൃഷ്ടിരിക്ഷ്യേത
േ ാദ്വൃത്തനിഷ്ടബ്ധപുടാ രദുദ്വൃത്തതാരകാ
ദൃഷ്ടിർഭയാനാകാത്യർഥം ഭീതാ േജ്ഞയാ ഭയാനേക

മാദാകുഞ്ചിതപുടാ വി ാന്താകുലതാരകാ
ഹാസ്യാ ദൃഷ്ടി കർതവ്യാ കുഹകാഭിനയം തി
പതിേതാർധ്വപുടാ സാ ാ മന മന്ഥരതാരകാ
നാസാ ാനുഗതാ ദൃഷ്ടിഃ കരുണാ കരുേണ രേസ
യാ ത്വാകുഞ്ചിതപക്ഷ്മാ ാ സാശ്ചേര്യാദ്ധത്തതാരകാ
സൗമ്യാ വികസിതാന്താ ച സാദ്ഭുതാ ദൃഷ്ടിരദ്ഭുേത

രാ രൂക്ഷാരുേണാദ്വൃതനിഷ്ടബ്ധപുടതാരകാ
കുടീകുടിലാ ദൃഷ്ടിഃ രൗേ രൗ ീ രസാ താ

ദീപ്താ വികസിതാ ബ്ധാ ഗംഭീരാ സമതാരകാ
ഉത്ഫുല്ലമധ്യാ ദൃഷ്ടി വീരാ വീരരസാ യാ
നികുഞ്ചിതപുടാപാംഗാ ഘൂർേണാപ തതാരകാ
സം ിഷ്ടസ്ഥിരപക്ഷ്മാ ച ബീഭത്സാ ദൃഷ്ടിരിഷ്യേത
നാസാ സക്താ നിമിഷാ തഥാേധാഭാഗചാരിണീ
ആേകകരപുടാ ശാേന്ത ശാന്താ ദൃഷ്ടിർഭേവദസൗ
രസജാ ദൃഷ്ടേയാ േഹ്യതാ വിേജ്ഞയാ ലക്ഷണാന്വിതാ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി സ്ഥായിഭാവസമാ യാഃ
വ്യാേകാശമധ്യാ മധുരാ സ്ഥിതതാരാഭിലാഷിണീ
സാനന്ദാ താ ദൃഷ്ടിഃ സ്നിഗ്േധയം രതിഭാവജാ
ചലാ ഹസിതഗർഭാ ച വിശത്താരാനിേമഷിണീ
കിഞ്ചിദാകുഞ്ചിതാ ദൃഷ്ടിഃ ഹൃഷ്ടാ ഹാേസ കീർതിതാ
അവ േസ്താത്തരപുടാ കിഞ്ചിത്സരംബ്ധതാരകാ
മന്ദസഞ്ചാരിണീ ദീനാ സാ േശാേക ദൃഷ്ടിരിഷ്യേത
രൂക്ഷാ സ്ഥിേരാദ്ധതപുടാ നിഷ്ടേബ്ധാ ത്തതാരകാ
കുടിലാ കുടിർദൃഷ്ടിഃ ദ്ധാ േ ാേധ വിധീയേത
സംസ്ഥിേത താർേക യസ്യാഃ സ്ഥിതാ വികസിതാ തഥാ
സത്ത്വമുദ്ഗിരതീ ദൃപ്താ ദൃഷ്ടിരുത്സാഹസംഭവാ
വിസ്ഫാരിേതാഭയപുടാ ഭയകമ്പിതതാരകാ
നി ാന്തമധ്യാ ദൃഷ്ടി ഭയഭാേവ ഭയാന്വിതാ
സേങ്കാചിതപുടാധ്യാമാ ദൃഷ്ടിർമീലിതതാരകാ
പേക്ഷ്മാേദ്ദശാത് സമുദ്വിഗ്നാ ജുഗുപ്സായാം ജുഗുപ്സിതാ
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ഭൃശമുദ്വൃത്തതാരാ ച നേഷ്ടാഭയപുടാന്വിതാ
സമാ വികസിതാ ദൃഷ്ടിർവിസ്മിതാ വിസ്മേയ താ
സ്ഥായിഭാവാ യാ േഹ്യതാ വിേജ്ഞയാഃ ദൃഷ്ടേയാ ബുൈധഃ
സഞ്ചാരിണീനാം ദൃഷ്ടീനാം സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
സമതാരാ സമപുടാ നിഷ്കമ്പാ ശൂന്യദർശനാ
ബാഹ്യാർഥാ ാഹിണീ ധ്യാമാ ശൂന്യാ ദൃഷ്ടിഃ കീർതിതാ

ന്ദമാനപക്ഷ്മാ ാ നാത്യർഥമുകുൈലഃ പുൈടഃ
മലിനാന്താ ച മലിനാ ദൃഷ്ടിർവിസ്മിതതാരകാ

മ ാപിതപുടാ ക്ഷാമാ കുഞ്ചിതേലാചനാ
സന്നാ പതിതതാരാ ച ാന്താ ദൃഷ്ടിഃ കീർതിതാ
കിഞ്ചിദഞ്ചിതപക്ഷ്മാ ാ പതിേതാർധ്വപുടാ ിയാ

പാേധാഗതതാരാ ച ദൃഷ്ടിർലജ്ജാന്വിതാ തു സാ
ാന പുടപക്ഷ്മാ യാ ശിഥിലാ മന്ദചാരിണീ
മ വൃഷ്ടതാരാ ച ാനാ ദൃഷ്ടി സാ താ

കിഞ്ചിച്ചലാ സ്ഥിരാ കിഞ്ചിദുദ്ഗതാ തിര്യഗായതാ
ഗൂഢാ ചകിതതാരാ ച ശങ്കിതാ ദൃഷ്ടിരിഷ്യേത
വിഷാദവിസ്തീർണപുടാ പര്യസ്താന്താ നിേമഷിണീ
കിഞ്ചിന്നിഷ്ടബ്ധതാരാ ച കാര്യാ ദൃഷ്ടീർവിഷാദിനീ

രദാ ിഷ്ടപക്ഷ്മാ ാ മുകുേലാർധ്വപുടാഞ്ചിതാ
സുേഖാന്മീലിതതാരാ ച മുകുലാ ദൃഷ്ടിരിഷ്യേത
ആനികുഞ്ചിതപക്ഷ്മാ ാ പുൈടരാകുഞ്ചിൈതസ്തഥാ
സംനികുഞ്ചിതതാരാ ച കുഞ്ചിതാ ദൃഷ്ടിരിഷ്യേത
മന്ദായമാനതാരാ യാ പുൈടഃ ചലിൈതസ്തഥാ
സന്താേപാപ താ ദൃഷ്ടിരഭിതപ്താ തു സവ്യഥാ
ലംബിതാകുഞ്ചിതപുടാ ശൈനസ്തിര്യങ് നിരീക്ഷിണീ
നിഗൂഢാ ഗൂഢതാരാ ച ജിഹ്മാ ദൃഷ്ടിരുദാഹൃതാ
മധുരാകുഞ്ചിതാന്താ ച സ േക്ഷപാ ച സസ്മിതാ
സമമന്യവികാരാ ച ദൃഷ്ടിഃ സാ ലലിതാ താ
വിതർേകാദ്വർതിതപുടാ തൈഥേവാത്ഫുല്ലതാരകാ
അേധാഗതവിചാരാ ച ദൃഷ്ടിേരഷാ വിതർകിതാ
അർധവ്യാേകാശപക്ഷ്മാ ച ാദാർധമുകുൈലഃ പുൈടഃ
സ്മിതാർശമുകുലാ ദൃഷ്ടിഃ കിഞ്ചി ലിതതാരകാ
അനവസ്ഥിതതാരാ ച വി ാന്താകുലദർശനാ
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വിസ്തീർേണാത്ഫുല്ലമധ്യാ ച വി ാന്താ ദൃഷ്ടിരുച്യേത
പുടൗ രിതൗ യസ്യ നിഷ്ടബ്ധൗ പതിതൗ പുനഃ
വിലുേപ്താദ്വൃത്തതാരാ ച ദൃഷ്ടിേരഷാ തു വി താ
ആകുഞ്ചിതപുടാപാംഗാ സംഗതാർധനിേമഷിണീ
മുഹുർവ്യാവൃത്തതാരാ ച ദൃഷ്ടിരാേകകരാ താ
വിേകാശിേതാഭയപുടാ േ ാത്ഫുല്ലാ ചാനിേമഷിണീ
അനവസ്ഥിതസഞ്ചാരാ വിേകാശാ ദൃഷ്ടിരുച്യേത

ാേസാദ്വൃത്തപുടാ യാ തു തേഥാത്കമ്പിതതാരകാ
സ ാേസാത്ഫുല്ലമധ്യാ ച സ്താ ദൃഷ്ടിരുദാഹൃതാ
ആഘുർണമാനമധ്യാ യാ ക്ഷാമാന്താഞ്ചിതേലാചനാ
ദൃഷ്ടിർവികസിതാപാംഗാ മദിരാ തരുേണ മേദ
കിഞ്ചിദാകുഞ്ചിതപുടാ ഹ്യനവസ്ഥിതതാരകാ
തഥാ ചലിതപക്ഷ്മാ ച ദൃഷ്ടിർമധ്യമേദ ഭേവത്
സനിേമഷാനിേമഷാ ച കിഞ്ചിദ് ദർശിതതാരകാ
അേധാഭാഗചരീ ദൃഷ്ടിരധേമ തു മേദ താ
ഇേത്യവം ലക്ഷിതാ േഹ്യതാ ഷട ിംശദ് ദൃഷ്ടേയാ മയാ
രസജാ സഹജാശ്ചാസാം വിനിേയാഗം നിേബാധത
രസജാസ്സ്തു രേസേഷ്വവ സ്ഥായിഷു സ്ഥായിദൃഷ്ടയഃ
ശൃണുത വ്യഭിചാരിണ്യഃ സഞ്ചാരിഷു യഥാസ്ഥിതാഃ
ശൂന്യാ ദൃഷ്ടി ചിന്തായാം സ്തംേഭ ചാപി കീർതിതാ
നിർേവേദ ചാപി മലിനാ ൈവവർേണ്യ ച വിധീയേത

ാന്താ മാർേത േസ്വേദ ച ലജായാം ലലിതാ തഥാ
അപസ്മാേര തഥാ വ്യാധൗ ാന്യാം ാനാ വിധീയേത
ശങ്കായാം ശങ്കിതാ േജ്ഞയാ വിഷാദാർേഥ വിഷാദിനീ
നി ാസ്വപ്നസുഖാർേഥഷു മുകുലാ ദൃഷ്ടിരിഷ്യേത
കുഞ്ചിതാസൂയിതാനിഷ്ടദുേ ക്ഷാക്ഷിവ്യഥാഷു ച
അഭിതപ്താ ച നിർേവേദ ഹ്യഭിഘാതാഭിതാപേയാഃ
ജിഹ്മാ ദൃഷ്ടിരസൂയായാം ജഡതാലസ്യേയാസ്തഥാ
ധൃതൗ ഹർേഷ സലലിതാ തൗ തർേക ച തർകിതാ
ആൽഹാദിഷ്വർധമുകുലാ ഗന്ധ ർശസുഖാദിഷു
വി ാന്താ ദൃഷ്ടിരാേവേഗ സം േമ വി േമ തഥാ
വിലുപ്താ ചപേലാന്മാദദുഃഖാർതിമരണാദിഷു
ആേകകരാ ദുരാേലാേക വിേച്ഛദേ അക്ഷിേതഷു ച
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വിേബാധഗർവാമർശൗ ്യമതിഷു സ്യാദ്വിേകാശിതാ
സ്താ ാേസ ഭേവദ് ദൃഷ്ടിർമദിരാ ച മേദഷ്വിതി

ഷട ിംശദ് ദൃഷ്ടേയാ േഹ്യതാ യഥാവത് സമുദാഹൃതാഃ
രസജാനാം തു ദൃഷ്ടീനാം ഭാവജാനാം തൈഥഅവ ച
താരാപുട വാം കർമ ഗദേതാ േമ നിേബാധത

മണം വലനം പാതശ്ചലനം സ േവശനം
വിവർതനം സമുദ്വൃത്തം നി ാമഃ ാകൃതം തഥാ
പുടാന്തർമണ്ഡലാവൃത്തിസ്താരേയാർ മണം തം
വലനം ഗമനം ്യ ം പാതനം സ്തതാ തഥാ
ചലനം കമ്പനം േജ്ഞയം േവേശാ�ന്തഃ േവശനം
വിവർതനം കടാക്ഷ സമുദ്വൃത്തം സമുന്നതിഃ
നി ാേമാ നിർഗമഃ േ ാക്തഃ ാകൃതം തു സ്വഭാവജം
അൈഥഷാം രസഭാേവഷു വിനിേയാഗം നിേബാധത

മണം ചലേനാദ്വൃേത്ത നി ാേമാ വീരരൗ േയാഃ
നി ാമണം സംവലനം കർതവ്യം തു ഭയാനേക
ഹാസ്യബീഭത്സേയാശ്ചാപി േവശനമിേഹഷ്യേത
പാതനം കരുേണ കാര്യം നി ാമണമഥാദ്ഭുേത

ാകൃതം േശഷഭാേവഷു ശൃംഗാേര ച വിവർതിതം
സ്വഭാവസിദ്ധേമൈവതത് കർമം േലാക ിയാ യം
ഏവം രേസഷു ഭാേവഷു താരാകർമാണി േയാജേയത്
അഥാ�ൈ വ വക്ഷ്യാമി കാരൻ ദർശനസ്യ തു
സമം സാച വൃേത്ത ച ഹ്യാേലാകിതവിേലാകിേത

േലാകിേതാേല്ലാകിേത ചാപ്യവേലാകിതേമവ ച
സമതാരം ച സൗമ്യം ച യ ഷ്ടം തത് സമം തം
പക്ഷ്മാന്തരഗതതാരം ച ്യ ം സാചീകൃതം തു തത്
രൂപനിർവർണനാ യുക്തമനുവൃത്തമിതി തം
സഹസാ ദർശനം യത് സ്യാത്തദാേലാകിതമുച്യേത
വിേലാകിതം പൃഷ്ടത പാർശ്വാഭ്യാം തു േലാകിതം
ഊർധ്വമുേല്ലാകിതം േജ്ഞയമവേലാകിതമപ്യധഃ
ഇേത്യഷു ദർശനവിധിഃ സർവഭാവരസാ യഃ
താരാകൃേതാ�സ്യാനുഗതം പുടകർമ നിേബാധത
ഉേന്മഷശ്ച നിേമഷശ്ച സൃതം കുഞ്ചിതം സമം
വിവർതിതം സ രിതം പിഹിതം സവിതാഡിതം
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വിേ ഷഃ പുടേയാര്യ സ തൂേന്മഷഃ കീർതിതഃ
സമാഗേമാ നിേമഷഃ സ്യാദായാമഃ സൃതം ഭേവത്
ആകുഞ്ചിതം കുഞ്ചിതം സ്യാത് സമം സ്വാഭാവികം തം
വിവർതിതം സമുദ്വൃത്തം രിതം ന്ദിതം തഥാ
സ്ഥഗിതം പിഹിതം േ ാക്തമാഹതം തു വിതാഡിതം
അൈഥഷം രസഭാേവഷു വിനിേയാഗം നിേബാധത
േ ാേധ വിവർതിതം കാേര്യാ നിേമേഷാേന്മഷൈണഃ സഹ
വിസ്മയാർേഥഷു ഹർേഷ ച വീേര ച സൃതം തം
അനിഷ്ടദർശേന ഗേന്ധ രേസ ർേശ ച കുഞ്ചിതം
ശൃംഗാേര ച സമം കാര്യമീർഷ്യാസു രിതം തഥാ
സുപ്തമൂർച്ഛിതവാേതാഷ്ണധൂമവർഷാഞ്ജനാർതിഷു
േന േരാേഗ ച പിഹിതമഭിഘാേത വിതാഡിതം
ഇേത്യവം രസഭാേവഷു താരകാപുടേയാർവിധിഃ
കാര്യാനുഗതമൈസ്യവ േവാഃ കർമ നിേബാധത
ഉത്േക്ഷപഃ പാതനൈശ്ചവ കുടീ ചതുരം േവാഃ
കുഞ്ചിതം േരചിതം ൈചവ സഹജം േചതി സപ്തധാ

േവാരുന്നതിരുത്േക്ഷപഃ സമേമൈകകേശാ�പി വാ
അേനൈനവ േമൈണവ പാതനം സ്യാദേധാമുഖം

േവാർമൂലസമുത്േക്ഷപാത് കുടീ പരികീർതിതാ
ചതുരം കിഞ്ചിദുച്ഛ്വാസാന്മധുരായതയാ േവാഃ
ഏകസ്യാ ഉഭേയാർവാപി മൃദുഭംഗ കുഞ്ചിതം
ഏകസ്യാ ഏവ ലലിതാദുത്േക്ഷപാേ ചിതം വഃ
സഹജാതം തു സഹജം കർമ സ്വാഭാവികം തം
അൈഥഷാം സ വക്ഷ്യാമി രസഭാവ േയാജനം
േകാേപ വിതർേക േഹലായാം ലീലാദൗ സഹേജ തഥാ

വേണ ദർശേന ൈചവ വേമകാം സമുത്ക്ഷിേപത്
ഉത്േക്ഷേപാ വിസ്മേയ ഹർേഷ േരാേഷ ൈചഅവ ദ്വേയാരപി
ആസൂയിതജുഗുപ്സായാം ഹാേസ്യ ാേണ ച പാതനം
േ ാധസ്ഥാേനഷു ദീേപ്തഷു േയാജേയത് കുടിം ബുധഃ
ശൃംഗാേര ലലിേത സൗേമ്യ സുേഖ ർേശ േബാധേന
ഏവം വിേധഷു ഭാേവഷു ചതുരം തു േയാജേയത്

ീപുരുഷേയാശ്ച സംലാേപ നാനാവസ്ഥാന്തരാത്മേക
േമാട്ടായിേത കുട്ടമിേത വിലാേസ കിലകിഞ്ചിേത
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നികുഞ്ചിതം തു കർതവ്യം നൃേത്ത േയാജ്യം തു േരചിതം
അനാവിേദ്ധഷു ഭാേവഷു വിദ്യാത് സ്വാഭാവികം ബുധഃ
ഇേത്യവം തു വഃ േ ാക്തം നാസാകർമ നിേബാധത
നതാ മന്ദാ വികൃഷ്ടാ ച േസാച്ഛ്വാസാ ച വികൂണിതാ
സ്വാഭാവികാ േചതി ബുൈധഃ ഷഡ്വിധാ നാസികാ താ
നതാ മുഹുഃ ിഷ്ടപുടാ മന്ദാ തു നിഭൃതാ താ
വികൃേഷ്ടാത്ഫുല്ലിതപുടാ േസാച്ഛ്വാസാ കൃഷ്ടമാരുതാ
വികൂണിതാ സ ചിതാ സമാ സ്വാഭാവികാ താ
നാസികാലക്ഷണം േഹ്യതത് വിനിേയാഗം നിേബാധത
മേദാത്കമ്പസമായുേക്ത നാരീണാമനുേരാധേന
നിഃശ്വാേസ ച നതാ കാര്യാ നാസികാ നാട്യേയാ ഭിഃ
വിച്ഛിന്നമന്ദരുദിേത േസാച്ഛ്വാേസ ച നതാ താ
നിർേവഗൗ ക്യചിന്താസു മന്ദാ േശാേക ച േയാജേയത്
തീ ഗേന്ധ വികൃഷ്ടാം തൗ രൗേ വീേര തൈഥവ ച
ഇഷ്ട ാേണ തേഥാച്ഛ്വാേസ ദീർേഘാച്ഛ്വാസാം േയാജേയത്
വികൂണിതാ ച കർതവ്യാ ജുഗുപ്സായാമസൂയാദിഷു
കാര്യാ േശഷു ഭാേവഷു തൈജ്ഞഃ സ്വാഭാവികാ തഥാ
ക്ഷാമം ഫുല്ലം ച ഘൂർണം ച കമ്പിതം കുഞ്ചിതം സമം
ഷഡ്വിധം ഗണ്ഡമുദ്ദിഷ്ടം തസ്യ ലക്ഷണമുച്യേത
ക്ഷാമം ചാവനതം േജ്ഞയം ഫുല്ലം വികസിതം ഭേവത്
വിതതം ഘൂർണമേ ാക്തം കമ്പിതം രിതം ഭേവത്
സ്യാത് കുഞ്ചിതം സ ഞ്ചിതം സമം ാകൃതമുച്യേത
ഗണ്ഡേയാർലക്ഷണം േ ാക്തം വിനിേയാഗം നിേബാധത
ക്ഷാമം ദുഃേഖഷു കർതവ്യം ഹർേഷ ഫുല്ലേമവ ച
പൂർണമുത്സാഹഗർേവഷു േരാമഹർേഷഷു കമ്പിതം
കുഞ്ചിതം ച സേരാമാഞ്ചം ർേശ ശീേത ഭേയ ജ്വേര

ാകൃതം േശഷഭാേവഷു ഗണ്ഡകർമ ഭേവദിതി
വിവർതനം കമ്പനം ച വിസർേഗാ വിനിഗൂഹനം
സന്ദഷ്ടകം സമുദ്ഗം ച ഷട് കർമാണ്യധരസ്യ തു
വികൂണിതം വിവർത േവപനം കമ്പനം തം
വിനി ാേമാ വിസർഗ േവേശാ വിനിഗൂഹനം
സന്ദഷ്ടകം ദ്വിൈജഅർദഷ്ടം സമുദ്ഗഃ സഹേജാന്നതി
ഇേത്യാഷ്ഠലക്ഷണം േ ാക്തം വിനിേയാഗം നിേബാധത
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അസൂയാേവദനാവജ്ഞാഭയാദിഷു വിവർതനം
കമ്പനം േവപനം ശീതഭയേരാഷജവാദിഷു

ീഅണാം വിലാേസ വിേവ്വാേക വിസർേഗാ രഞ്ജേന തഥാ
വിനിഗൂഹനമായാേസ സന്ദഷ്ടം േ ാധകർമസു
സമുദ്ഗസ്ത്വനുകമ്പായാം ചുംബേന ചാഭിനന്ദേന
ഇേത്യാഷ്ഠകർമാണ ക്താനി ചിബുകസ്യ നിേബാധത
കുട്ടനം ഖണ്ഡനം ഛിന്നം ചുക്കിതം േലഹനം സമം
ദഷ്ടം ച ദന്ത ിയയാ ചിബുകം ത്വിഹ ലക്ഷ്യേത
കുട്ടനം ദന്തസംഘർഷഃ സംേസ്ഫാടഃ ഖണ്ഡനം മുഹുഃ
ഛിന്നം തു ഗാഢസംേ ഷ ക്കിതം ദൂരവിച തിഃ
േലഹനം ജിഹ്വയാ േലഹഃ കിഞ്ചിത് േ ഷഃ സമം ഭേവത്
ദൈന്തർദേഷ്ട�ധേര ദഷ്ടമിേത്യഷാം വിനിേയാജനം
ഭയശീതജ്വരേ ാധ സ്താനാം കുട്ടനം ഭേവത്
ജപാധ്യയനസംലാപഭക്ഷ്യേയാേഗ ച ഖണ്ഡനം
ഛിന്നം വ്യാധൗ ഭേയ ശീേത വ്യായാേമ രുദിേത മൃേത
ജൃംഭേണ ചുക്കിതം കാര്യം തഥാ േലേഹ്യ ച േലഹനം
സമം സ്വഭാവഭാേവഷു സന്ദഷ്ടം േ ാധകർമസു
ഇതി ദേന്താഷ്ഠജിഹ്വാനാം കരണാച്ചിബുക ിയാ
വിധുതം വിനിവൃത്തം ച നിർഭുഗ്നം ഭുഗ്നേമവ ച
വിവൃതം ച തേഥാദ്വാഹി കർമാണ്യ ാസ്യജാനി തു
വ്യാവൃത്തം വിനിവൃത്തം സ്യാദ്വിധുതം തിര്യഗായതം
അവാങ്മുഖത്വം നിർഭുഗ്നം വ്യാഭുഗ്നം കിഞ്ചിദായതം
വി ിേഷ്ടാഷ്ഠം ച വിവൃതമുദ്വാഹ ത്ക്ഷിപ്തേമവ ച
വിനിവൃത്തമസൂയായാമീർഷ്യാേ ാധകൃേതന ച
അവജ്ഞാവിവൃതാദൗ ച ീണാ കാര്യാ േയാ ഭിഃ
വിധുതം വാരേണ ൈചവ ൈനവമിേത്യവമാദിഷു
നിർഭുഗ്നം ചാപി വിേജ്ഞയം ഗംഭീരാേലാകനാദിഷു
ഭുഗ്നം ലജാന്വിേത േയാജ്യം യതീനാം തു സ്വഭാവജം
നിർേവദൗ ക്യചിന്താസു നേയ ച വിനിമ േണ
വിവൃത്തം ചാപി വിേജ്ഞയം ഹാസ്യേശാകഭയാദിഷു

ീണാമുദ്വാഹി ലീലായാം ഗർേവ ഗച്ഛത്യനാദേര
ഏവ നാേമതി കാര്യം ച േകാപവാേക്യ വിചക്ഷൈണഃ
സമം സാച്യനുവൃത്താദി യച്ച ദൃഷ്ടിവികൽപിതം

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 103

തജ്ജ്ൈഞേസ്തനാനുസാേരണ കാര്യം തദനുഗം മുഖം
അഥാേതാ മുഖരാഗ ചതുർധാ പരികീർതിതഃ
സ്വാഭാവികഃ സന്നശ്ച രക്തഃ ശ്യാേമാ�ർഥസം യഃ
സ്വാഭാവിക കർതവ്യഃ സ്വഭാവാഭിനയാ യഃ
മധ്യസ്ഥാദിഷു ഭാേവഷു മുഖരാഗഃ േയാ ഭിഃ

സന്നസ്ത്വദ്ഭുേത കാേര്യാ ഹാസ്യശൃംഗാരേയാസ്തഥാ
വീരരൗ മദാേദ്യഷു രക്തഃ സ്യാത് കരുേണ തഥാ
ഭയാനേക സബീഭേത്സ ശ്യാമം സഞ്ജായേത മുഖം
ഏവം ഭാവരസാർേഥഷു മുഖരാഗം േയാജേയത്
ശാഖാംേഗാപാംഗസംയുക്തഃ കൃേതാ�പ്യഭിനയഃ ശുഭഃ
മുഖരാഗവിഹീന ൈനവ േശാഭാന്വിേതാ ഭേവത്
ശരീരാഭിനേയാ�ൽേപാ�പി മുഖരാഗസമ്ന്വിതഃ
ദ്വിഗുണാം ലഭേത േശാഭാം രാ ാവിവ നിശാകരഃ
നയനാഭിനേയാ�പി സ്യാന്നാനാഭാവരസാ ടഃ
മുഖരാഗാന്വിേതാ യസ്മാന്നാട്യമ തിഷ്ഠിതം
യഥാ േന ം സർേപത മുഖഭൂദൃഷ്ടിസംയുതം
തഥാ ഭാവരേസാേപതം മുഖരാഗം േയാജേയത്
ഇേത്യവം മുഖരാഗ േ ാേക്താ ഭാവരസാ യഃ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ീവാകർമാണി ൈവ ദ്വിജാഃ !
സമാ നേതാന്നതാ ്യ ാ േരചിതാ കുഞ്ചിതാഞ്ചിതാ
വലിതാ ച നിവൃത്താ ച ീവാ നവവിധാർഥതഃ
സമാ സ്വാഭാവികീ ധ്യാനസ്വഭാജപകർമസു
നതാ നതാസ്യാലങ്കാരബേന്ധ കണ്ഠാവലംബേന ,
ഉന്നതാഭ ന്നതമുഖീ ീവാ േചാർധ്വനിേവശേന

്യ ാ പാർശ്വഗതാ േജ്ഞയാ ന്ധഭാേര�തി ദുഃഖിേത
േരചിതാ വിധുത ാന്താ ഹാേവ മഥനൃത്തേയാഃ
കുഞ്ചിതാകുഞ്ചിേത മൂർധ്നി ധാരിേത ഗലരക്ഷേണ
അഞ്ചിതാപസൃേതാദ്ബന്ധേകശകർേഷാർധ്വദർശേന
പാർേശ്വാ ഖീ സ്യാദ്വലിതാ ീവാേഭൈദശ്ച വീക്ഷേണ
നിവൃതാഭിമുഖീഭൂതാ സ്വസ്ഥാനാഭിമുഖാദിഷു
ഇത്യാദി േലാകഭാവാർഥാ ീവാഭംൈഗരേനകധാ

ീവാകർമാണി സർവാണി ശിരഃ കർമാനുഗാനി ഹി
ശിരസഃ കർമണഃ കർമ ീവായാഃ സ വർതേത
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ഇേത്യതല്ലക്ഷണം േ ാക്തം ശീർേഷാപാംഗസമാ യം
അംഗകർമാണി േശഷാണി ഗദേതാ േമ നിേബാധത
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാശ്േ ഉപാംഗവിധാനം നാമ അഷ്ടേമാ�ധ്യായഃ
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നവേമാ�ധ്യായഃ

ഏവേമതച്ഛിേരാേന നാേസാഷ്ഠകേപാലജം
കർമ ലക്ഷണസംയക്തമുപാംഗാനാ ◌ം മേയാദിതം
ഹേസ്താരപാർശ്വജഠരകടീജംേഘാരുപാദതഃ
ലക്ഷണം സ വക്ഷ്യാമി വിനിേയാഗം ച തത്ത്വതഃ
ഹസ്താദീനാം വക്ഷ്യാമി കർമ നാട്യ േയാജകം
യഥാ േയനാഭിേനയം ച തേന്മ നിഗദതഃ ശൃണു
പതാക ിപതാകശ്ച തഥാ ൈവ കർതരീമുഖഃ
അർധചേ ാ ഹ്യരാലശ്ച ശുകതുണ്ഡസ്തൈഥവ ച
മുഷ്ടിശ്ച ശിഖരാഖ്യശ്ച കപിത്ഥഃ ഖടകാമുഖഃ
സൂച്യാസ്യഃ പദ്മേകാശശ്ച തഥാ ൈവ സർപശീർഷകഃ
മൃഗശീർഷഃ പേരാ േജ്ഞേയാ ഹസ്താഭിനയേയാ ഭിഃ
കാംഗുലേകാ�ലപദ്മശ്ച ചതുേരാ മരസ്തഥ
ഹംസാേസ്യാ ഹംസപക്ഷശ്ച സന്ദംേശാ മുകുലസ്തഥാ
ഊർണനാഭസ്താ ചൂഡചതുർവിംശതിരീരിതാഃ
അസംയുതാഃ സംയുതാശ്ച ഗദേതാ േമ നിേബാധത
അഞ്ജലിശ്ച കേപാതശ്ച കർകടഃ സ്വസ്തികസ്തഥാ
ഖടകാവർധമാനശ്ച ഹ ത്സംേഗാ നിഷധസ്തഥാ
േദാലഃ പുഷ്പപുടൈശ്ചവ തഥാ മകര ഏവ ച
ഗജദേന്താ�വഹിത്ഥശ്ച വർധമാനസ്തൈഥവ ച
ഏേത തു സംയുതാ ഹസ്താ മയാ േ ാക്താ േയാദശ
നൃത്തഹസ്താനതേശ്ചാർധ്വ ഗദേതാ േമ നിേബാധത
ചതുര ൗ തേഥാദ്വൃത്തൗ തഥാ തലമുഖൗ തൗ
സ്വസ്തികൗ വി കീർണൗ ചാപ്യരാലഖടകാമുഖൗ
ആവിദ്ധവ ൗ സൂച്യാസ്യൗ േരചിതാവർധേരചിതൗ
ഉത്താനാവഞ്ചിതൗ വാപി പല്ലവൗ ച തഥാ കരൗ
നിതംബൗ ചാപി വിേജ്ഞയൗ േകശബന്ധൗ തൈഥവ ച
സേ ാക്തൗ കരിഹസ്തൗ ച ലതാഖ്യൗ ച തൈഥവ ച
പക്ഷവഞ്ചിതകൗ ൈചവ പക്ഷ േദ്യാതകൗ തഥാ
േജ്ഞേയാ ഗരുഡപക്ഷൗ ച ഹംസപക്ഷൗ തൈഥവ ച
ഊർധ്വമണ്ഡലിനൗ ൈചവ പാർശ്വമണ്ഡലിനൗ തഥാ
ഉേരാമണ്ഡലിനൗ ൈചവ ഉരഃപാർശ്വാർധമണ്ഡലൗ
മുഷ്ടികസ്വസ്തികൗ ചാപി നലിനീപദ്മേകാശകൗ
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അലപദ്മാവുൽബനൗ ച ലലിതൗ വലിതൗ തഥാ
സപ്തഷഷ്ടികരാ േഹ്യേത നാമേതാ�ഭിഹിതാ മയാ
യഥാ ലക്ഷണേമേതഷാം കർമാണി ച നിേബാധത

സാരിതാഃ സമാഃ സർവാ യസ്യാംഗുേല്യാ ഭവന്തി ഹി
കുഞ്ചിതശ്ച തഥാംഗുഷ്ഠഃ സ പതാക ഇതി തഃ
ഏഷ ഹാരപാേത താപന േനാദേന ഹർേഷ ച
ഗർേവ�പ്യഹമിതി തജ്ജ്ൈഞലലാടേദേശാത്ഥിതഃ കാര്യഃ
ഏേഷാ�ഗ്നിവർഷധാരാനിരൂപേണ പുഷ്പവൃഷ്ടിപതേന ച
സംയുതകരണഃ കാര്യഃ വിരലചലിതാംഗുലിർഹസ്തഃ
സ്വസ്തികവിച തികരണാത് പല്ലവപുേഷ്പാപഹാരശഷ്പാണി
വിരചിതമുർവീസംസ്ഥം യദ് വ്യ തച്ച നിർേദ്ദശ്യം
സ്വസ്തികവിച തികരണാത് പുനേരവാേധാമുേഖന കർതവ്യം
സംവൃതവിവൃതം പാല്യം ഛന്നം നിബിഡം ച േഗാപ്യം ച
അൈസ്യവ ചാംഗുലീഭിരേധാമുഖ സ്ഥിേതാത്ഥിതചലാഭിഃ
വായൂർമിേവഗേവലാേക്ഷാഭശ്ചൗഘശ്ച കർതവ്യഃ
ഉത്സാഹനം ബഹു തഥാ മഹാജന ാംശുപുഷ്കര ഹതം
പേക്ഷാത്േക്ഷപാഭിനയം േരചകകരേണന ചാഭിനേയത്
പരിഘൃഷ്ടതലേസ്ഥന തു ധൗതം മൃദിതം മൃഷ്ടപിേഷ്ട ച
പുനേരവ ൈശലധാരണമുദ്ഘാടനേമവ ചാഭിനേയത്
ഏവേമഷ േയാക്തവ്യഃ ീപുംസാഭിനേയ കരഃ
പതാകാഭ്യാം തു ഹസ്താഭ്യാമഭിേനയഃ േയാ ഭിഃ
ദശാഖ്യശ്ച ശതാഖ്യശ്ച സഹ ാഖ്യസ്തൈഥവ ച
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ിപതാകസ്യ ലക്ഷണം
പതാേക തു യദാ വ ാ�നാമികാ ത്വംഗുലിർഭേവത്

ിപതാകഃ സ വിേജ്ഞയഃ കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
ആവാഹനമവതരണം വിസർജനം വാരണം േവശശ്ച
ഉന്നാമനം ണാേമാ നിദർശനം വിവിധവചനം ച
മംഗല്യ വ്യാണാം ർശഃ ശിരേസാ�ഥ സന്നിേവശശ്ച
ഉഷ്ണീഷമുകുടധാരണം നാസാസ്യേ ാ സംവരണം
അൈസ്യവ ചാംഗുലീഭ്യാമേധാമുഖ സ്ഥിേതാത്ഥിതചലാഭ്യാം
ലഘുപവനേ ാേതാഭുജഗ മരാദികാൻ കുര്യാത്
അ മാർജേന തിലകവിരചനം േരാചനയാലംഭകം ച

ിപതാകാനാമികയാ ർശനമലകസ്യ കാര്യഞ്ച
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സ്വസ്തികൗ ിപതാകൗ തു ഗുരൂണാം പാദവന്ദേന
വിച തൗ ചലിതാവസ്ഥൗ കാര്യാവുദ്വാഹദർശേന
പര രാ സം ിഷ്ടൗ കർതവ്യൗ നൃപദർശേന
തിര്യക് സ്വസ്തികസ്ംബദ്ധൗ സ്യാതാം തൗ ഹദർശേന
തപസ്വിദർശേന കാര്യാവൂർധ്വൗ ചാപി പരാങ്മുഖൗ
പര രാഭിമുഖൗ ച കർതവ്യൗ വരദർശേന
ഉത്താനാേധാമുഖൗ കാര്യാവേ വ സ്യ സംസ്ഥിതൗ
വഡവാനലസം ാമമകരാണാം ച ദർശേന
അഭിനയാസ്ത്വേനൈനഅവ വാനര വേനാർമയഃ
പവനശ്ച ിയൈശ്ചവ നാേട്യ നാട്യവിചക്ഷൈണഃ
സംമുഖ സൃതാംഗുഷ്ഠഃ കാേര്യാ ബാേല ദർശേന
പരാം ഖ കർതേവ്യാ യാേന നൃണാം േയാ ഭിഃ

ിപതാേക യദാ ഹേസ്ത ഭേവത് പൃഷ്ഠാവേലാകനീ
തർജനീ മധ്യമായാശ്ച തദാസൗ കർതരീമുഖഃ
പഥി ചരണരചനരഞ്ജനരംഗണകരണാന്യേധാമുേഖൈനവ
ഊർധ്വമുേഖന തു കുര്യാത് ദഷ്ടം ശൃംഗം ച േലഖ്യം ച
പതനമരണവ്യതി മപരിവൃത്തവിതർകിത തഥ ന്യസ്തം
ഭിന്നവലിേതന കുര്യാത് കർതര്യാസ്യാംഗുലിമുേഖന
സംയുതകരേണാ വ സ്യാദസംയുേതാ വാ യുജ്യേത തജ്ജ്ൈഞഃ
രുരുചമരമഹിഷസുരഗജവൃഷേഗാപുരൈശലശിഖേരഷു
യസ്യാംഗുല്യ വിനതാഃ സഹാംഗുേഷ്ഠന ചാപവത്
േസാ�ർധചേ ാ ഹി വിേജ്ഞയഃ കരഃ കർമാസ്യ വക്ഷ്യേത
ഏേതന ബാലതരവഃ ശശിേലഖാംബുകലശവലയാനി
നിർഘാടനമായസ്തം മധ്യൗപമ്യം ച പീനം ച
രശനാജഘനകടീനാമാനനതലപ കുണ്ഡലാദീനാം
കർതേവ്യാ നാരീണാമഭിനയേയാേഗാ�ർധചേ ണ
ആദ്യാ ധനുർനതാ കാര്യാ കുഞ്ചിതാംഗുഷ്ഠകസ്തഥാ
േശഷാ ഭിേന്നാർധ്വവലിതാ ഹ്യരാേല�◌ംഗുലയഃ കേര
ഏേതന സത്ത്വശൗണ്ഡീര്യവീര്യധൃതികാന്തിദിവ്യഗാംഭീ്രയം
ആശീർവാദാശ്ച തഥാ ഭാവാ ഹിതസഞ്ജ്ഞകാഃ കാര്യാഃ
ഏേതന പുനഃ ീണാം േകശാനാം സം േഹാത്കർഷൗ
സർവാംഗികം തൈഥവ ച നിർവർണനമാത്മനഃ കാര്യം
കൗതുകവിവാഹേയാഗം ദക്ഷിേണൈനവ സ േയാഗം ച
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അംഗുല്യ സ്വസ്തികേയാഗാൻ പരിമണ്ഡേലൈനവ
ാദ്ക്ഷിണ്യ< പരിമണ്ഡലം ച കുര്യാൻ മഹാജനം ൈചവ

യച്ച മഹീതലരചിതം വ്യം തച്ചാഭിേനയം സ്യാത്
ആഹ്വാേന ച നിവാരണനിർമാേണ ചാപ്യേനകവചേന ച
േസ്വദസ്യാ ചാപനയേന ഗന്ധാ ാേണ ശുഭഃ ശുേഭ ൈചഷ

ിപതാകഹസ്തജാനി തു പൂർവം യാന്യഭിഹിതാനി കർമാണി
താനി ത്വരാലേയാഗാത് ീഭിഃ സമ്യക് േയാജ്യാനി
അരാലസ്യ യദാ വ ാ�നാമികാത്വംഗുലിർഭേവത്
ശുകതുണ്ഡ സ കരഃ കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
ഏേതന ത്വഭിേനയം നാഹം ന ത്വം ന കൃത്യമിതി ചാേര്യ
ആവാഹേന വിസർേഗ ധിഗിതി വചേന ച സാവജ്ഞം
അംഗുേല്യാ യസ്യ ഹസ്തസ്യ തലമേധ്യ സംസ്ഥിതാഃ
താസാമുപരി ചാംഗുഷ്ഠഃ സഃ മുഷ്ടിരിതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
ഏഷ ഹാേര വ്യായാേമ നിർഗേമ പീഡേന തഥാ
സംവാഹേന�സിയഷ്ടീനാം കുന്തദണ്ഡ േഹ തഥാ
അൈസ്യവ തു യദാ മുേഷ്ടരൂർേധ്വാംഗുഷ്ഠഃ യുജ്യേത
ഹസ്തഃ സ ശിഖേരാ നാമ തദാ േജ്ഞയഃ േയാ ഭിഃ
രശ്മികുശാ ശധനുഷാം േതാമരശക്തി േമാക്ഷേണ ൈചവ
അധേരാഷ്ഠപാദരഞ്ജനമലകേസ്യാത്േക്ഷപണം ൈചവ
അൈസ്യവ ശിഖരാഖ്യസ്യ ഹ്യംഗുഷ്ഠകനിപീഡിതാ
യദാ േദശിനീ വ ാ സ കപിത്ഥസ്തദാ തഃ
അസിചാപച േതാമരകുന്തഗദാശക്തിവ ബാണാനി
ശ ാണ്യഭിേനയാനി തു കാര്യം സത്യം ച പഥ്യം ച
ഉത്ക്ഷിപ്തവ ാ തു യദാനാമികാ സകനീയസീ
അൈസ്യവ തു കപിത്ഥസ്യ തദാേസാ ഖടകാമുഖഃ
േഹാ ം ഹവ്യം ഛ ം ഹപരികർഷണം വ്യജനകഞ്ച
ആദർശധാരണം ഖണ്ഡനം തഥാ േപഷണം ൈചവ
ആയതദണ്ഡ ഹണം മുക്താ ാലംബസം ഹം ൈചവ

ഗ്ദാമപുഷ്പമാലാ വ ാന്താലംബനം ൈചവ
മന്മഥശരാവകർഷ്ണപുഷ്പവചയ േതാദകാര്യാണി
അ ശരജ്വാകർഷണ ീദർശനേമവ കാര്യം ച
ഖടകാേഖ്യ യദാ ഹേസ്ത തർജനീ സ സാരിതാ
ഹസ്തഃ സൂചീമുേഖാ നാമ തദാ േജ്ഞയഃ േയാ ഭിഃ
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അസ്യ വിവിധാൻ േയാഗാൻ വക്ഷ്യാമി സമാസതഃ േദശിന്യാഃ
ഊർധ്വനതേലാലകമ്പിതവിജൃംഭിേതാദ്വാഹിതചലായാഃ
ച ം തഡിത്പതാകാമഞ്ജര്യഃ കർണചൂലികാൈശ്ചവ
കുടിലഗതയശ്ച സർേവ നിർേദശ്യാഃ സാധുവാദാശ്ച
ബാേലാരഗബല്യവധൂപദീപവല്ലീലതാശിഖണ്ഡാശ്ച
പരിപതനവ മണ്ഡലമഭിേനയാന ർധ്വേലാലിതയാ
വദനാമ്യാേസ കുഞ്ചിതവിജൃംഭിതാ വാക്യരൂപേണ കാര്യാ
ഭൂയേശ്ചാർധ്വവിരചിതാ താരാേഘാൈണകദണ്ഡയഷ്ടിഷു ച
വിനതാഃ ച പുനഃ കാര്യാ ദം ിഷു ച തഥാസ്യേയാേഗന
പുനരപി മണ്ഡലഗതയാ സർവ ഹണം തൈഥവ േലാകസ്യ

ണേതാേന്തഏ ച കാേര്യ ഹ്യാേദ്യ ദീർേഘ ച ദിവേസ ച
[ വണാഭ്യാേസ വ ാ വിജൃംഭണാ വാക്യരൂപണാവസേര ]
േമതി വേദതി ച േയാജ്യാ സാരിേതാത്കമ്പിേതാത്താനാ
കാര്യാ കമ്പിത േരാവദർശന േസ്വദരൂപേണ ൈചവ
കുന്തലകുണ്ഡലാംഗദഗണ്ഡാ േയ�ഭിനയ
ഗർേവ�ഹമിതി ലലാേട രിപുദർശേന തൈഥവ ച േ ാേധ
േകാ�സാവിതി നിർേദേശ�ഥ കർണക നയേന ൈചവ
സംയുക്താ സംേയാേഗ കാര്യാ വിേ ഷിതാ വിേയാേഗ ച
കലേഹ സ്വസ്തികയുപതാം പര േരാത്പീഡിതാ ബേന്ധ
ദ്വാഭ്യാം തു വാത്മപാർേശ്വ ദക്ഷിണേതാ നിനനിശാവസാനാനി
അഭിമുഖപരാങ്മുഖാഭ്യാം വി ിഷ്ടാഭ്യാം യുഞ്ജീത
പുനരപി ച മിതാ രൂപാ ശിലാവർതയ ൈശേലഷു
പരിേവഷേണ തൈഥവ ഹി കാര്യാ ചാേധാമുഖീ നിത്യം

ിഷ്ടാ ലലാടപേട്ടഷ്വേധാമുഖീ ശംഭുരൂപേണ കര്യാ
ശകസ്യാപ ത്താനാ തജ്ജ്ൈഞസ്തിര്യക്സ്ഥിതാ കാര്യാ
ദ്വാഭ്യാം സന്ദർശേയന്നിത്യം സ ർണ ച മണ്ഡലം

ിഷ്ടാ ലലാേട ശ സ്യ കാര്യാ ഹ ത്താനസം യാ
പരിമണ്ഡലം മിതതയാ മണ്ഡലമാദർശേയച്ച ച സ്യ
ഹരനയേന ച ലലാേട ശ സ്യ�പ ഗുത്താനാ
യസ്യാംഗുല്യ വിതതാഃ സഹാംഗുേഷ്ഠന കുഞ്ചിതാഃ
ഊർധ്വാ ഹ്യസംഗതാ ാശ്ച സ ഭേവത് പദ്മേകാശകഃ
ബില്വകപിത്ഥഫലാനാം ഹേണ കുചദർശനശ്ച നാരീണാം

ഹേണ ഹ്യാമിഷലാേഭ ഭവന്തി താഃ കുഞ്ചിതാ ാ
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ബഹുജാതിബീജപൂരകമാമിഷഖണ്ഡം ച നിർേദശ്യം
േദവാർചനബലിഹരേണ സമുദ്ഗേക സാ പിണ്ഡദാേന ച
കാര്യഃ പുഷ്പ കരശ്ച പദ്മേകാേശന ഹേസ്തന
മണിബന്ധനവി ിഷ്ടാഭ്യാം വിരലചലിതാംഗുലികരാഭ്യാം
കാേര്യാ വിവർതിതാഭ്യാം വികസിതകമേലാത്പലാവിനയഃ
അംഗുല്യഃ സംഹതാഃ സർവാഃ സഹാംഗുേഷ്ഠന യസ്യ ച
തഥാ നിമ്നതലൈശ്ചവ സ തു സർപശിരാഃ കരഃ
ഏഷഃ സലില ദാേന ഭുജഗതൗ േതായേസചേന ൈചവ
ആേസ്ഫാടേന ച േയാജ്യഃ കരികുംഭാസ്ഫാലനാേദ്യഷു
അേധാമുഖീനാം സർവാസാമംഗുലീനാം സമാഗമഃ
കനിഷ്ഠാംഗുഷ്ഠകാവൂർേധ്വാ സ ഭേവത് മൃഗശീർഷകഃ
ഇഹ സാ തമസ്ത്യദ്യ ശേക്തേശ്ചാല്ലാസേന�ക്ഷപാേത ച
േസ്വദാപമാർജേനഷു ച കുട്ടമിേത ചലിത ഭേവത്
േ താഗ്നിസംസ്ഥിതാ മധ്യാ തർജന്യാംഗുഷ്ഠകാ യദാ
കാംഗുേലാ�നാമികാ വ ാ യദാേശ്ചാർധ്വാ കനീയസീ
ഏേതന തരുണഫലാനി നാനാവിധാനി ച ലഘൂനി
കാര്യാനി േരാഷജാനി ീവചാന്യംഗുലിേക്ഷൈപഃ
മരകതൈവദൂര്യാേദഃ ദർശനം സുമനസാം ച കർതവ്യം

ാഹ്യം മരാലപദമിതി തജ്ജ്ൈഞേരവ േയാേഗഷു
ആവർതിതാഃ കരതേല യസ്യാംഗുേല്യാ ഭവന്തി ഹി
പാർശ്വാഗതവികീർണാശ്ച സ ഭേവദലപല്ലവഃ

തിേഷധകൃേത േയാജ്യഃ കസ്യ ത്വന്നാസ്തി ശൂന്യവചേനഷു
പുനരാേത്മാപന്യാസഃ ീണാേമേതന കർതവ്യഃ
തി ഃ സാരിതാ യ തഥാ േചാർധ്വാ കനീയസീ
താസാം മേധ്യ സ്ഥിേതാംഗുഷ്ഠഃ സ കരശ്ചതുര തഃ
നയവിനയനിയമസുനിതുണബാലാതുരസത്യൈകതവാർേഥഷു
വാേക്യ യുേക്ത പേഥ്യ സേത്യ ശേമ ച വിനിേയാജ്യഃ
ഏേകന ദ്വാഭ്യാം വാ കിഞ്ചിന്മണ്ഡലകൃേതന ഹേസ്തന
വികൃതവിചാരിതചരിതം വിതർകിതം ലജ്ജിതം ൈചവ
നയനൗപമ്യം പദ്മദലരൂപണം ഹരിണകർണനിർേദശഃ
സംയുതകരേണൈനവ തു ചേരൈണതാനി കുർവീത
ലീലാ രതീ രുചി ച തിബുദ്ധിവിഭാവനാഃ ക്ഷമാം പുഷ്ടിം ച
സഞ്ജ്ഞാമാ ം ണയം വിചാരണം സംഗതം ശൗചം
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ചാതുര്യം മാധുര്യം ദാക്ഷിണ്യം മാർദവം സുഖം ശീലം
ശ്നം വാർതായുക്തിം േവഷം മൃദുശാദ്വലം േസ്താകം

വിഭവാവിഭൗ സുരതം ഗുണാഗുണൗ യൗവനം ഗൃഹാൻ ദാരാൻ
നാനാവർണാശ്ച തഥാ ചതുേരൈണവം യുഞ്ജീത
സിതമൂർേധ്വന തു കുര്യാത് രക്തം പീതം ച മണ്ഡലകൃേതന
പരിമുദിേതന തു നീലം വർണാശ്ചതുേരണ ഹേസ്തന
മധ്യമാംഗുഷ്ഠസന്ദംേശാ വ ാ ൈചവ േദശിനീ
ഊർധ്വമേന്യ കീർേണ ച ദ്വ്യംഗുല്യൗ മേര കേര
പദ്േമാത്പലകുമുദാനാമേന്യഷാം ൈചവ ദീർഘവൃന്താനാം
പുഷ്പാണാം ഹണവിധിഃ കർതവ്യഃ കർണപുരശ്ച
വിച തശ്ച സശബ്ദശ്ച കാേര്യാ നിർഭത്സനാദിഷു
ബാലാലാേപ ച ശീേ ച താേല വിശ്വാസേന തഥാ
തർജനീമധ്യമാംഗുഷ്ഠാേ താഗ്നിസ്ഥാ നിരന്തരാഃ
ഭേവയുർഹംസവ സ്യ േശേഷ േദ്വ സ സാരിേത

ക്ഷ്ണാൽപശിഥിലലാഘവനിസ്സാരാർേഥ മൃദുത്വേയാേഗഷു
കാേര്യാ�ഭിനയവിേശഷഃ കിഞ്ചിത് സ്യന്ദിതാേ ണ
സമാഃ സാരിതാസ്തി സ്തഥാ േചാർധ്വാ കനീയസീ
അംഗുഷ്ഠഃ കുഞ്ചിതൈശ്ചവ ഹംസപക്ഷ ഇതി തഃ
ഏഷ ച നിവാപസലിേല ദാതേവ്യ ഗണ്ഡസം േയ ൈചവ
കാര്യഃ തി ഹാചമനേഭാജനാർേഥഷു വി ാണാം
ആലിംഗേന മഹാസ്തംഭദർശേന േരാമഹർഷേണ ൈചവ

ർേശ�നുേലപനാർേഥ േയാജ്യഃ സംവാഹേന ൈചവ
പുനേരവ ച നാരീണാം സ്തനാന്തരേസ്ഥന വി മവിേശഷാഃ
കാര്യാ യഥാരസം സ ർദുഃേഖ ഹനുധാരേണ ൈചവ
തർജന്യംഗുഷ്ഠസന്ദംശസ്ത്വ ഹ്യരാലസ്യ യഥാ ഭേവത്
ആഭുഗ്നതലമധ്യസ്ഥഃ സ സന്ദംശ ഇതി തഃ
സന്ദംശ ിവിേധാ േജ്ഞയ ഹ്യ േജാ മുഖജസ്തഥാ
തഥാ പാർശ്വഗതൈശ്ചവ രസഭാേവാപബൃംഹിതഃ
പുഷ്പാപചയ ഥേന ഹേണ തൃണപർണേകശസൂ ാണാം
ശല്യാവയവ ഹണാപകർഷേണ ചാ സന്ദംശഃ
വൃന്താത് പുേഷ്പാദ്ധരണം വർതിശലാകാദിപൂരണം ൈചഅവ
ധിഗിതി ച വചനം േരാേഷ മുഖസന്ദംശസ്യ കർമാണി
യേജ്ഞാപവീതധാരണേവധനഗുണസൂക്ഷ്മബാണലേക്ഷ്യഷു

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 112

േയാേഗ ധ്യാേന േസ്താേക സംയുക്തകരണ കർതവ്യഃ
േപശലകുത്സാസൂയാേദാഷവചേന ച വാമഹേസ്തന
കിഞ്ചിദ് വിവർതിതകരാ ഃ യുജ്യേത പാർശ്വസന്ദംശഃ
ആേലഖ്യേന രഞ്ജനവിതർകവന്ത വാലരചേന ച
നിഷ്പീഡനം തഥാലക്തകസ്യ കാര്യ ച നാരീഭിഃ
സമാഗതാ ാഃ സഹിതാ യസ്യാംഗുേല്യാ ഭവന്തി ഹി
ഊർധ്വാ ഹംസമുഖേസ്യവ സ ഭേവ കുലഃ കരഃ
േദവാർച്ചനബലികരേണ പദ്േമാത്പലകുമുദരൂപേണ ൈചവ
വിടചുംബേന ച കാേര്യാ വികുത്സിേത വി കീർണശ്ച
േഭാജനഹിരണ്യഗണനാമുഖസേങ്കാച ദാനശീേ ഷു
മുകുലിതകുസുേമഷു ച തഥാ തജ്ജ്ൈഞേരഷ േയാക്തവ്യഃ
പദ്മേകാശസ്യ ഹസ്തസ്യ ഹ്യംഗുല്യഃ കുഞ്ചിതാ യദാ
ഊർണനാഭഃ സ വിേജ്ഞയഃ േകശചൗര്യ ഹാദിഷു
ശിരഃ ക യേന ൈചവ കുഷ്ഠവ്യാധിനിരൂപേണ
സംഹവ്യാേ ഷ്വഭിനയഃ സ്തര ഹേണ തഥാ
മധ്യമാംഗുഷ്ഠസന്ദംേശാ വ ാ ൈചവ േദശിനീ
േശേഷ തലേസ്ഥ കർതേവ്യ താ ചൂലകേര�◌ംഗുലീ
വിച തശ്ച സശബ്ദശ്ച കാേര്യാ നിർഭത്സനാദിഷു
താേല വിശ്വസേന ൈചവ ശീ ാർേഥ സഞ്ജ്ഞിേതഷു ച
തഥാ കലാസു കാഷ്ഠാസു നിേമേഷ തു ക്ഷേണ തഥാ
ഏശ ഏവ കരഃ കാേര്യാ ബാലാലാപനിമ േണ
അഥവാ അംഗുല്യഃ സംഹിതാ വ ാ ഉപര ംഗുഷ്ഠപീഡിതാഃ

സാരിതാ കനീഷ്ഠാച താ ചൂഡഃ കരഃ തഃ
ശതം സഹ ം ലക്ഷം ച കേരൈണേകന േയാജേയത്
ക്ഷി മുക്താംഗുലീഭി ലിംഗാൻ വി ഷസ്തഥാ
അസംയുതാഃ കരാ േഹ്യേത മയാ േ ാക്താ ദ്വിേജാത്തമാഃ
അതശ്ച സംയുതാൻ ഹസ്താൻ ഗദേതാ േമ നിേബാധത
പതാകാഭ്യാം തു ഹസ്താഭ്യാം സംേ ഷാദഞ്ജലിഃ തഃ
േദവതാനാം ഗുരൂണാം ച മി ാണാം ചാഭിവാദേന
സ്ഥാനാന്യസ്യ പുന ീണി വേക്ഷാ വ ം ശിരസ്തഥാ
േദവതാനാം ശിരഃസ്ഥ ഗുരൂണാമാസ്യസംസ്ഥിതഃ
വക്ഷസ്ഥൈശ്ചവ മി ാണാം ീണാം ത്വനിയേതാ ഭേവത്
ഉഭാഭ്യാമപി ഹസ്താഭ്യാമേന്യാ�ന്യം പാർശ്വസം ഹാത്
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ഹസ്തഃ കേപാതേകാ നാമ കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
ഏഷ വിനയാഭ പഗേമ ണാമകരേണ ഗുേരാശ്ച സംഭാേഷ
ശീേത ഭേയ ച കാേര്യാ വക്ഷഃസ്ഥഃ കമ്പിതഃ ീഭിഃ
അയേമവാംഗുലിപരിഘൃഷ്യമാണമുക്ത ഖിന്നവാേക്യഷു
ഏതാവദിതി ച കാേര്യാ േനദാനീം കൃത്യമിതി ചാർേഥ
അംഗുേല്യാ യസ്യ ഹസ്തസ്യ ഹ്യേന്യാന്യാന്തരനി താഃ
സ കർകട ഇതി േജ്ഞയഃ കരഃ കർമ ച വക്ഷ്യേത
ഏഷ മദനാംഗമർേദ സുേപ്താത്ഥിതവിജൃംഭേണ ബൃഹേദ്ദേഹ
ഹനുധാരേണ ച േയാജ്യഃ ശംഖ ഹേണ�ർഥതത്ത്വൈജ്ഞഃ
മണിബന്ധവിന്യസ്താവരാലൗ ീ േയാജിതൗ
ഉത്താനൗ വാമപാർശ്വസ്ഥൗ സ്വസ്തികഃ പരികീർതിതഃ
സ്വസ്തികവിച ഇതികരണാദ് ദിേശാ ഘനാഃ ഖം വനം സമു ാശ്ച
ഋതേവാ മഹീ തഥൗഘം വിസ്തീർണം ചാഭിേനയം സ്യാത്
ഖടകഃ ഖടേക ന്യസ്തഃ ഖടകാവർധമാനകഃ
ശൃംഗാരാർേഥഷു േയാക്തവ്യഃ ണാമകരേണ തഥാ
അേന്യ - കുമുദീതാലവൃേന്തഷു കർതവ്യശ്ഛ ധരേണ ഇതി
അരാലൗ തു വിപര്യസ്താവുത്താനൗ വർധമാനകൗ
ഉത്സംഗ ഇതി വിേജ്ഞയഃ ർശസ്യ ഹേണ കരഃ
സനിേഷ്പഷകൃേത ൈചവ േരാമാമർഷകൃേത�പി ച
നിഷ്പീഡിതഃ പുനൈശ്ചവ ീണാമീർഷ്യാകൃേത ഭേവത്
മുകുലം തു യദാ ഹസ്തം കപിത്ഥഃ പരിേചഷ്ടേയത്
സ മന്തവ്യസ്തദാ ഹേസ്താ നിഷധൗ നാമ നാമതഃ
സം ഹപരി ഹൗ ധാരണം ച സമയശ്ച സത്യവചനം ച
സങ്ക്േഷപഃ സങ്ക്ഷിപ്തം നിപീഡിേതനാഭിേനതവ്യം
ശിഖര യദാ ഹേസ്താ മൃഗശീർേഷണ പീഡിതഃ
നിഷേധാ നാമ വിേജ്ഞയഃ സ ഭയാർേത വിധീയേത
ഗൃഹീത്വാഅ വാമഹേസ്തന കർപുരാഭ്യന്തേര ഭുജം
ദക്ഷിണം ചാപി വാമസ്യ കർപുരാഭ്യന്തേര ന്യേസത്
സ ചാപി ദക്ഷിേണാ ഹസ്തഃ സമ്യങ് മുഷ്ടീകൃേതാ ഭേവത്
ഇേത്യഷ നിഷേധാ ഹസ്തഃ കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
ഏേതന ൈധര്യമദഗർവസൗഷ്ഠവൗ ക്യവി മാേടാപാഃ
അഭിമാനാവഷ്ടംഭഃ സ്തംഭൈസ്ഥര്യാദയ കാര്യാഃ
േജ്ഞേയാ ൈവ നിഷേധാ നാമ ഹംസപക്ഷൗ പരാംഗമുഖൗ
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ജാലവാതായനാദീനാം േയാക്തേവ്യാ�ഭിഘട്ടേന
അംസൗ ശിഥിലൗ മുക്തൗ പതാകൗ തു ലംബിതൗ
യദാ ഭേവതാം കരേണ സ േദാല ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
സം മവിഷാദമൂർച്ഛിതമദാഭിഘാേത തൈഥവ ചാ�േവേഗ
വ്യാധി േത ച ശ ക്ഷേത ച കാേര്യാ�ഭിനേയാഗഃ
യ സർപശിരാഃ േ ാക്തസ്തസ്യാംഗുലിനിരന്തരഃ
ദ്വിതീയഃ പാർശ്വസം ിഷ്ടഃ സ തു പുഷ്പപുടഃ തഃ
ധാന്യഫലപുഷ്പസദൃശാന്യേനന നാനാവിധാനി യുക്താനി

ാഹ്യാണ പേനയാനി ച േതായാനയനാപനയേന ച
പതാകൗ തു യദാ ഹസ്താവൂര്ര്ധാംഗുഷ്ഠാവേധാമുഖൗ
ഉപര പരി വിന്യസ്തൗ തദാ സ മകരഃ കരഃ
സിംഹവ്യാലദ്വിപി ദർശനം ന മകരമത്സ്യാനാം
േയ ചാേന്യ വ്യാദാ ഹ്യഭിേനയാേസ്ത�ർഥേയാേഗന
കൂർപരാംേസാചിതൗ ഹസ്തൗ യദാസ്താം സർപശീർഷകൗ
ഗജദന്തഃ സ വിേജ്ഞയഃ കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
ഏവ ച വധുവരാണമുദ്വാേഹ ചാതിഭാരേയാേഗ ച
സ്തംഭ ഹേണ ച തഥാ ൈശലശിേലാത്പാടേന ൈചവ
ശുകതുണ്ഡൗ കരൗ കൃത്വാ വക്ഷസ്യഭിമുഖാഞ്ചിതൗ
ശൈനരേധാമുഖാവിദ്ധൗ േസാ�വഹിത്ഥ ഇതി തഃ
ദൗർബേല്യ നിഃശ്വസിേത ഗാ ാണാം ദർശേന തനുേത്വ ച
ഉത്കണ്ഠിേത ച തജ്ജ്ൈഞരഭിനയേയാഗ കർതവ്യഃ
മുകുല യദാ ഹസ്തഃ കപിത്ഥപരിേവഷ്ടിതഃ
വർധമാനഃ സ വിേജ്ഞയഃ കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
സം ഹപരി ഹൗ ധാരണം ച സമയശ്ച സത്യവചം ച
സങ്ക്േഷപത സങ്ക്ഷിപ്തം നിപീഡിേതനാഭിേനതവ്യം
േജ്ഞേയാ ൈവ വർധമാന ഹംസപേക്ഷാ പരാംഗമുഖൗ
ജാലവാതായനാദീനാം േയാക്തേവ്യാ വിഘാടേന
ഉക്താ േഹ്യേത ദ്വിവിധാ ഹ്യസംയുതാഃ സംയുതാശ്ച സങ്ക്േഷപാത്
അഭിനയകരാ േയ ത്വിഹ േത�ന്യ ാപ്യർഥതഃ സാധ്യാഃ
ആകൃത്യാ േചഷ്ടയാ ചിൈഹ്നർജാത്യാ വിജ്ഞായ തത്പുനഃ
സ്വയം വിതർക്യ കർതവ്യം ഹസ്താഭിനയനം ബുൈധഃ
നാസ്തി കശ്ചിദഹസ്ത നാേട്യ�ർേഥാ�ഭിനയം തി
യസ്യ യദ് ദൃശ്യേത രൂപം ബഹുശസ്തന്മേയാഷിതം
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അേന്യ ചാപ്യർഥസംയുക്താ ലൗകികാ േയ കരാസ്ത്വിഹ
ഛന്ദതേസ്ത നിേയാക്തവ്യാ രസഭാവവിേചഷ്ടിൈതഃ
േദശം കാലം േയാഗം ചാപ്യർഥയുക്തിമേവക്ഷ്യ ച
ഹസ്താ േഹ്യേത േയാക്തവ്യാഃ നൃണാം ീണാം വിേശഷതഃ
സർേവഷാേമവ ഹസ്താനാം യാനി കർമാണി സന്തി ഹി
താന്യഹം സ വക്ഷ്യാമി രസഭാവകൃതാനി തു
ഉത്കർഷണം വികർഷണം തഥാ ൈചവാപകർഷണം
പരി േഹാ നി ഹശ്ചാഹ്വാനം േനാദനേമവ ച
സംേ ഷശ്ച വിേയാഗശ്ച രക്ഷണം േമാക്ഷണം തഥാ
വിേക്ഷപധൂനേന ൈചവ വിസർഗസ്തർജനം തഥാ
േഛദനം േഭദനം ൈചവ േസ്ഫാടനം േമാടനം തഥാ
താഡനം േചതി വിേജ്ഞയം തജ്ജ്ൈഞഃ കർമ കരാൻ തി
ഉത്താനഃ പാർശ്വഗൈശ്ചവ തഥാ�േധാമുഖ ഏവ ച
ഹസ്ത ചാര ിവിേധാ നാട്യതത്ത്വസമാ യഃ
സർേവ ഹസ്ത ചാരാശ്ച േയാേഗഷു യഥാവിധിഃ
േന മുഖരാൈഗശ്ച കർതവ്യാ വ്യഞ്ജിഅതാ ബുൈധഃ
കരണം കർമ സ്ഥാനം ചായുക്തിം ിയാം ച സേ ക്ഷ്യ
ഹസ്താഭിനയതജ്ജ്ൈഞഃ കാേര്യാ േലാേകാപചാേരണ
ഉത്താമാനാം കരാഃ കാര്യാ ലലാടേക്ഷ ചാരിണഃ
വക്ഷഃസ്ഥാൈശ്ചവ മധ്യാനാമധമാമേധാഗതാ
േജ്യേഷ്ഠ സ്വൽപ ചാരാഃ സ ർമേധ്യ മധ്യവിചാരിണഃ
അധേമഷു കീർണാശ്ച ഹസ്താഃ കാര്യാ േയാ ഭിഃ
ലക്ഷണവ്യഞ്ജിതാ ഹസ്താഃ കാര്യാ ത്തമമധ്യൈമഃ
േലാക ിയാസ്വഭാേവന നീൈചരപ്യർഥസം യാഃ
അഥവാന്യാദൃശം ാപ്യ േയാഗം കാലേമവ ച
വിപരീതാ യാ ഹസ്താഃ േയാക്തവ്യാ ബുൈധർന വാ
വിഷേണ്ണ മൂർച്ഛിേത ഭീേത ജുഗുപ്സാേശാകപീഡിേത

ാേന സ്വേപ്ന വിഹേസ്ത ച നിേശ്ചേഷ്ട ത ിേത ജേഡ
വ്യാധി േസ്ത ജരാർേത ച ഭയാർേത ശീതവി േത
മേത്ത മേത്ത േചാന്മേത്ത ചിന്തായാം തപസി സ്ഥിേത
ഹിമവർഷഹേത ബേദ്ധ വരിണാ വസം ിേത
സ്വപ്നായിേത ച സം ാേന്ത നതസംേസ്ഫാടേന തഥാ
ന ഹസ്താഭിനയഃ കാര്യഃ കാര്യഃ സത്ത്വസ്യ സം ഹഃ
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തഥാ കാകുവിേശഷശ്ച നാനാഭവരസാന്വിതഃ
യ വ്യ ാഅവുഭൗ ഹസ്തൗ തത്തദ് ദൃഷ്ടിവിേലാകൈനഃ
വാചകാഭിനയം കുര്യാദ്വിരാൈമർഥദർശൈകഃ
ഉത്താനഃ പാർശ്വഗൈശ്ചവ തഥാ�േധാമുഖ ഏവ ച

ചാര ിവിേധാ�◌ംഗാനാം നാട്യനൃത്തസമാ യഃ
ഉത്താേനാ വർതുല ്യ ഃ സ്ഥിേതാ�േധാമുഖ ഏവ ച
പഞ്ച കാരാ ഹസ്തസ്യ നാട്യനൃത്തസമാ യാഃ
ഏവം േജ്ഞയാഃ കരാ േഹ്യേത നാഭിനയസം ിതാഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ഹസ്താൻ നൃത്തസമാ യാൻ
വക്ഷേസാ�ഷ്ടാംഗുലസ്ഥൗ തു ാങ്മുഖൗ ഖടകാമുഖൗ
സമാനകൂർപരാംസൗ തു ചതുര ൗ കീർതിതൗ
ഹംസപക്ഷകൃതൗ ഹസ്തൗ വ്യാവൃതൗ താലവൃന്തവത്
ഉദ്വൃത്താവിതി വിേജ്ഞയാവഥവാ താലവൃന്തകൗ
ചതുര സ്ഥിതൗ ഹസ്തൗ ഹംസപക്ഷകൃതൗ തഥാ
തിര്യക്സ്ഥിതൗ ചാഭിമുഖൗ േജ്ഞയൗ താലമുഖാവിതി
താേവവ മണിബന്ധാേന്ത സ്വസ്തികാകൃതിസംസ്ഥിതൗ
സ്വസ്തികാവിതി വിഖ്യാതൗ വിച തൗ വി കീർണകൗ
അലപല്ലവസംസ്ഥാനാവുർധ്വാസ്യൗ പദ്മേകാശകൗ
അരാലഖടകാഖ്യൗ ചാപ്യരാലഖടകാമുഖൗ
തൈഥ മണിബന്ധാേന്ത ഹ്യരാലൗ വിച താവുഭൗ
േജ്ഞയൗ േയാ ഭിർനിത്യമരാല ഖടകാവിതി
ഭുജാംസകൂർപരാൈ കുടിലാവർതിതൗ കരൗ
പരാംഗമുഖതലാവിദ്ധൗ േജ്ഞയാവാവിദ്ധവ കൗ
ഹസ്തൗ തു സർപശിരസൗ മധ്യമാംഗുഷ്ഠകൗ യദാ
തിര്യക് സാരിതാസ്യൗ ച തദാ സൂചീമുഖൗ തൗ
സർപശീർഷൗ യദാ ഹസ്തൗ ഭേവതാം സ്വസ്തികസ്ഥിതൗ
മധ്യ സാരിതാംഗുഷ്ഠൗ േജ്ഞയൗ സൂചീമുഖൗ തദാ
േരചിതൗ ചാപി വിേജ്ഞയൗ ഹംസപക്ഷൗ ത മൗ

സാരിേതാത്താനതലൗ േരചിതാവിതി സഞ്ജ്ഞിതൗ
ചതുരേ ാ ഭേവദ്വാമഃ സവ്യഹസ്തശ്ച േരചിതഃ
വിേജ്ഞയൗ നൃത്തതത്ത്വൈജ്ഞർധേരചിതസഞ്ജ്ഞകൗ
അഞ്ചിതൗ കൂർപരാംസൗ തു ിപതാകൗ കരൗ കൃതൗ
കിഞ്ചിത്തിര്യഗ്ഗതാേവതൗ താവുത്തനവഞ്ചിതൗ
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മണിബന്ധമുക്തൗ തു പതാകൗ പല്ലവൗ തൗ
ബാഹുശീർഷാദ്വിനി ാന്തൗ നിതംബാവിതി കീർതിതൗ
േകശേദശാദ്വിനി ാന്തൗ പരിപാർേശ്വാത്ഥിതൗ യദാ
വിേജ്ഞേയാ േകശബന്ധൗ തു കരവാചാര്യസമ്മതൗ
തിര്യക് സാരിതൗ ൈചവ പാർശ്വസംസ്ഥൗ തൈഥവ ച
ലതാഖ്യൗ ച കരൗ േജ്ഞയൗ നൃത്താഭിനയനം തി
സമുന്നേതാ ലതാഹസ്തഃ പാർശ്വാത്പാർശ്വ വിേലാലിതഃ

ിപതാേകാ�പരഃ കർേണ കരിഹസ്തഃ കീർതിതഃ
കടിശീർഷനിവിഷ്ടാ ൗ ിപതാകൗ യദാ കരൗ
പക്ഷവഞ്ചിതകൗ ഹസ്തൗ തദാ േജ്ഞയൗ േയാ ഭിഃ
താേവവ തു പരാവൃത്തൗ പക്ഷ േദ്യാതകൗ തൗ
അേധാമുഖതലാവിദ്ധൗ േജ്ഞയൗ ഗരുഡപക്ഷകൗ
ഹംസപക്ഷകൃതൗ ഹസ്തൗ വ്യാവൃത്തപരിവർതിതൗ
തഥാ സാരിതഭുജൗ ദണ്ഡപക്ഷാവിതി തൗ
ഊർധ്വമണ്ഡലിനൗ ഹസ്താവൂർധ്വേദശവിവർതനാത്
താേവവ പാർശ്വവിന്യസ്തൗ പാർശ്വമണ്ഡലിനൗ തൗ
ഉേദ്വഷ്ടിതൗ ഭേവേദകൗ ദ്വിതീയശ്ചാപേവഷ്ടിതഃ

മിതാവുരസഃ സ്ഥാേന ഹ േരാമണ്ഡലിനൗ തൗ
അലപല്ലവകാരാലാവുേരാദ്വ മണ മാത്
പാർശ്വാവർതശ്ച വിേജ്ഞയാവുരഃ പാർശ്വാർധമണ്ഡലൗ
ഹസ്തൗ തു മണീബന്ധാേന്ത കുഞ്ചിതാവഞ്ചിതൗ യദാ
ഖടകാഖ്യൗ തു തൗ സ്യാതാം മുഷ്ടികസ്വസ്തികൗ തദാ
പദ്മേകാശൗ യദാ ഹസ്തൗ വ്യാവൃത്തപരിവർതിതൗ
നലിനീപദ്മേകാശൗ തു തദാ േജ്ഞയൗ േയാ ഭിഃ
കരാവുേദ്വഷ്ടിതാ ൗ തു വിധായാലപല്ലവൗ
ഊർധ്വ സരിതാവിദ്ധൗ കർതവ്യാവുൽബണാവിതി
പല്ലവൗ ച ശിേരാേദേശ സ ാപ്തൗ ലലിതൗ തൗ
കർപൂരസ്വസ്തികഗതൗ ലതാഖ്യൗ വലിതാവിതി
കരേണ തു േയാക്തേവ്യാ നൃത്തഹേസ്താ വിേശഷതഃ
തഥാർഥാഭിനേയ ൈചവ പതാകായാഃ േയാ ഭിഃ
സങ്കേരാ�പി ഭേവേത്തഷാം േയാേഗാ�ർഥവശാത്പുനഃ

ാധാേന്യന പുനഃ സഞ്ജ്ഞാ നാേട്യ നൃേത്ത കേരഷ്വിഹ
വിയുതാഃ സംയുതാൈശ്ചവ നൃത്തഹസ്താഃ കീർതിതാഃ
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അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി കരാൻ കരണസം യാൻ
സർേവഷാേമവ ഹസ്താനാം നാട്യഹസ്തനിേദശിഭിഃ
വിധാതവ്യാ യേത്നന കരണം തു ചതുർവിധം
അപേവഷ്ടിതേമകം സ്യാത് ഉേദ്വഷ്ടിതമഥാപരം
വ്യാവർതിതം തൃതീയം തു ചതുർഥം പരിവർതിതം
ആേവഷ്ട്യേന്ത യദംഗുല്യസ്തർജനാദ്യാ യഥാ മം
അഭ്യന്തേരണ കരണം തദാേവഷ്ടിതമുച്യേത
ഉേദ്വഷ്ട്യേന്ത യദംഗുല്യഃ തർജന്യാദ്യാ ബഹിർമുഖം

മശഃ കരണം വി ാസ്തദുേദ്വഷ്ടിതമുച്യേത
ആവർത്യേന്ത കനിഷ്ഠാദ്യാ ഹ്യംഗുേല്യാ�ഭ്യന്തേരണ തു
യഥാ േമണ കരണം തദ് വ്യാവർതിതമുച്യേത
ഉദ്വർത്യേന്ത കനിഷ്ഠാദ്യാ ബാഹ്യതഃ മേശാ യദാ
അംഗുല്യഃ കരണം വി ാസ്തദുക്തം പരിവർതിതം
നൃേത്ത�ഭിനയേയാേഗ വാ പാണിഭിർവർതനാ േയ
മുഖ േന യുക്താനി കരണാനി േയാജേയത്
തിര്യക്തേഥാർധ്വസംേസ്ഥാ ഹ്യേധാമുഖശ്ചാഞ്ചിേതാ�പവിദ്ധ
മണ്ഡലഗതിസ്തഥാ സ്വസ്തികശ്ച പൃഷ്ഠാനുസാരി ച
ഉേദ്വഷ്ടിതഃ സാരിത ഇേത്യേത ൈവ താഃ കാരാ
ബാേഹ്വാരിതി കരണഗതാ വിേജ്ഞയാ നിത്യം നൃത്ത േയാ ഭിഃ
ഹസ്താനാം കരണവിധിർമയാ സമാേസന നിഗദിേതാ വി ാഃ
അത ഊർധ്വം വ്യാഖ്യാേസ്യ ഹൃദേയാദരപാർശ്വകർമാണി
ആഭുഗ്നമഥ നിർഭുഗ്നം തഥാ ൈചവ കമ്പിതം
ഉദ്വാഹിതം സമം ൈചവ ഉരഃ പഞ്ചവിധം തം
നിമ്നമുന്നതപൃഷ്ഠം ച വ്യാഭുഗ്നാംസം ഥം ക്വചിത്
ആഭുഗ്നം തദുേരാ േജ്ഞയം കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
സ ◌ം മവിഷാദമൂർച്ഛാേശാകഭയവ്യാധിഹൃദയശേല്യഷു
കാര്യം ശീത ർേശ വർേഷ ലാജാന്വിേത�ർഥവശാത്
സ്തബ്ധം ച നിമ്നപൃഷ്ഠം ച നിർഭുഗ്നാംസം സമുന്നതം
ഉേരാ നിർഭുഗ്നേമതദ്ധി കർമ ചാസ്യ നിേബാധത
സ്തംേഭ മാന ഹേണ വിസ്മയദൃേഷ്ട ച സത്യവചേന ച
അഹമിതി ച ദർപവചേന ഗർേവാേത്സേക തു കർതവ്യം
[ദീർഘനിശ്വസിേത ൈചവ ജൃംഭേണ േമാടേന തഥാ
ബിേബ്ബാേക ച പുനഃ ീണാം തദ്വിേജ്ഞയം േയാ ഭിഃ ]
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ഊർേധ്വാത്േക്ഷൈപരുേരാ യ നിരന്തരകൃൈതഃ കൃതം
കമ്പിതം തു വിേജ്ഞയമുേരാ നാട്യ േയാ ഭിഃ

ഹസിതരുദിതാദിസം മഭയ മവ്യാധിപീഡിതാർേഥഷു
നാനാഭാേവാപഗതം കാര്യമുേരാ നാട്യേയാേഗഷു
ഹസിതരുദിേതഷു കാേര്യ േമ ഭേയ ശ്വസകാശേയാൈശ്ചവ
ഹിക്കാദുഃേഖ ച തഥാ നാട്യൈജ്ഞരർഥേയാേഗന
ഉദ്വാഹിതമൂർധ്വഗതമുേരാ േജ്ഞയം േയാ ഭിഃ
ദീർേഘാച്ഛ്വസനതാ േലാേക ജൃംഭനാദിഷു േചക്ഷ്യേത സർൈവഃ
സസൗഷ്ഠൈവരഞ്ൈഗശ്ചതുര കൃൈതഃ കൃതം
ഉരഃ സമൻ തു വിേജ്ഞയം സ്വസ്ഥം സൗഷ്ഠവസംയുതം
ഏതദുക്തം മയ സമ്യഗരസ വികൽപനം
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി പാർശ്വേയാരിഹ ലക്ഷണം
നതം സമുന്നതം ൈചവ സാരിതവിവർതിേതാ
തഥാപസൃതേമവം തു പാർശ്വേയാഃ കർമ പഞ്ചധാ
കടിർഭേവ വ്യാഭുഗ്നാ പാർശ്വമാഭുഗ്നേമവ ച
തൈഥവാപസൃതാംസം ച കിഞ്ചിത്പാർശ്വനതം തം
തൈസ്യവ ചാപരം പാർശ്വം വിപരീതം തു യുക്തിതഃ
കടീപാർശ്വഭുജാംൈസശ്ചാഭ ന്നൈതരുതം ഭേവത്
ആയാമനാദുഭയതഃ പാശ്വേയാഃ സ്യാത് സാരിതം
പരിവർതാ ികസ്യാപി വിവർതിതമിേഹഷ്യേത
വിവർതിതാപനയനാദ് ഭേവദപസൃതം പുനഃ
പാർശ്വലക്ഷണമിത ക്തം വിനിേയാഗം നിേബാധത
ഉപസർേപ നതം കാര്യമുന്നതം ചാപസർപേണ

സാരിതം ഹർഷാദൗ പരിവൃേത്ത വിവർതിതം
വിനിവൃേത്ത ത്വപസൃതം പാർശ്വമർഥവശാദ്ഭേവത്
ഏതാനി പാർശ്വകർമാണി ജഠരസ്യ നിേബാധത
ക്ഷാമം ഖല്വം ച പൂർണം ച സേ ാക്തമുദരം ിധാ
തനു ക്ഷാമം നത ◌ം ഖല്വ ◌ം പൂർണമാധ്മാതമുച്യേത
ക്ഷാമം ഹാേസ്യ�ഥ രുദിേത നിഃശ്വാേസ ജൃംഭേന ഭേവത്
വ്യാധിേത തപസി ാേന്ത ധാർേത ഖല്വമിഷ്യേത
പൂർണമുച്ഛ്വസിേത േല വ്യാധിതാത്യശനാദിഷു
ഇേത്യതദുദരം േ ാക്തം കട്യാഃ കർമ നിേബാധത
അേന്യ തു
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ക്ഷാമം ഖല്വം സമം പൂർണമുദരം സ്യാച്ചതുർവിധം
ഛിനാ ൈചവ നിവൃത്താ ച േരചിതാ കമ്പിതാ തഥാ
ഉദ്വാഹിതാ ൈചവ കടീ നാേട്യ നൃേത്ത ച പഞ്ചധാ
കടീ മധ്യസ്യ വലനാത്ച്ഛിനാ സമ്പരികീർതിതാ
പരാം ഖസ്യാഭിമുഖീ നിവൃത്താ സ്യാന്നിവർതിതാ
സർവേതാ മണാച്ചാപി വിേജ്ഞയാ േരചിതാ കടീ
തിര്യഗ്ഗതാഗതാ ക്ഷിപ്താ കടീ േജ്ഞയാ കമ്പിതാ
നിതംബപാർേശ്വാദ്വഹനാത് ശേനഇരുദ്വാഹിതാ കടീ
കടീകർമ മയാ േ ാക്തം വിനിേയാഗം നിേബാധത
ഛിന്നാ വ്യായാമസം ാന്തവ്യാവൃത്തേ ക്ഷണാദിഷു
നിവൃത്താ വർതേന ൈചവ േരചിതാ മണാദിഷു
കുബ്ജവാമനനീചാനാം ഗതൗ കാര്യാ കമ്പിതാ

േലഷൂദ്വാഹിഓതാ േയാജ്യാ ീണാം ലീലാഗേതഷു ച
കമ്പനം വലനം ൈചവ സ്തംഭേനാദ്വർതേന തഥാ
നിവർതനം ച പൈഞ്ചതാന രുകർമാണി കാരേയത്
നമേനാന്നമനാത്പാർേഷ്ണർമുഹുഃ സ്യാദൂരുകമ്പനം
ഗേച്ഛദഭ്യന്തരം ജാനു യ തദ്വലനം തം
സ്തംഭനം ചാപി വിേജ്ഞയമപവിദ്ധ ിയാത്മകം
വലിതാവിദ്ധകരണാദൂർേവാരുദ്വർതനം തം
പാർഷ്ണിരഭ്യന്തരം ഗേച്ഛദ്യ ത നിവർതനം
ഗതിഷ്വധമപാ ണാം ഭേയ ചാപി ഹി കമ്പനം
വലനം ൈചവ ഹി കർതവ്യം ീണാം ൈസ്വരപരി േമ
സാധ്വേസ ച വിഷാേദ ച സ്തംഭനം തു േയാജേയത്
വ്യായാേമ താണ്ഡേവ ൈചവ കാര്യമുദ്വർതനം ബുൈധഃ
നിവർതനം തു കർതവ്യം സം ാദിപരി േമ
യഥാദർശനമന്യച്ച േലാകാദ് ാഹ്യം േയാ ഭിഃ
ഇത ർേ ാർലക്ഷണം േ ാക്തം ജംഘായാ നിേബാധത
ആവർതിതം നതം ക്ഷിപ്തമുദ്വാഹിതമഥാപി ച
പരിവൃത്തം തഥാ ൈചവ ജംഘാകർമാണി പഞ്ചധാ
വാേമാ ദക്ഷിണപാർേശ്വന ദക്ഷിണശ്ചാപി വാമതഃ
പാേദാ യ േജദ്വി ാഃ തദാവർതിതമുച്യേത
ജംഘാസ്വസ്തികേയാേഗന മാദാവർതിതം നേയത്
ജാനുനഃ കുഞ്ചനാൈച്ചവ നതം േജ്ഞയം േയാ ഭിഃ
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വിേക്ഷപാൈച്ചവ ജംഘായാഃ ക്ഷിപ്തമിത്യഭിധീയേത
[നതം സ്യാജ്ജാനുനമനാത് ക്ഷിപ്തം വിേക്ഷപണാദ് ബഹി]
ഉദ്വാഹിതം ച വിേജ്ഞയമൂർധ്വമൂദ്വാഹനാദപി

തീപനയനം യ പരിവൃത്തം തദുച്യേത
ആവർതിതം േയാക്തവ്യം വിദൂഷകപരി േമ
നതം ചാപി ഹി കർതവ്യം സ്ഥാനാസനഗതാദിഷു
ക്ഷിപ്തം വ്യായാമേയാേഗഷു താണ്ഡേവ ച യുജ്യേത
തഥാ േചാദ്വാഹിതം കുര്യാദാവിദ്ധഗമനാദിഷു
താണ്ഡേവഷു േയാക്തവ്യം പരിവൃത്തം േയാ ഭിഃ
ഇേത്യതജ്ജംഘേയാഃ കർമ പാദേയാ നിേബാധത
ഉദ്ഘട്ടിതഃ സമൈശ്ചവ തഥാ തലസഞ്ചരഃ
അഞ്ചിതഃ കുഞ്ചിതൈശ്ചവ പാദഃ പഞ്ചവിധ തഃ
സ്ഥിത്വാ പാദതലാേ ണ പാർഷ്ണിർഭൂമൗ നിപാത്യേത
യസ്യ പാദസ്യ കരേണ ഭേവദുദ്ഘട്ടിത സഃ
അയമുേദ്വഷ്ടിതകരേണ ത്വനുകരണാർഥം േയാഗമാസാദ്യ

തമധ്യമ ചാരഃ സകൃദസകൃദാ േയാക്തവ്യഃ
സ്വഭാവരചിേത ഭൂമൗ സമസ്ഥാേന ച േയാ ഭേവത്
സമഃ പാദഃ സ വിേജ്ഞയഃ സ്വഭാവാഭിനയാ യഃ
സ്ഥിരസ്വഭാവാഭിനേയ നാനാകരണസം േയ
ചലിതശ്ച പുനഃ കാേര്യാ വിധിൈജ്ഞഃ പാദേരചിേത
സമൈസ്യവ യദാ പാർഷ്ണിഃ പാദസ്യാഭ്യന്തേര ഭേവത്
ബഹിഃ പാർശ്വസ്ഥിേതാ�◌ംഗുഷ്ഠ ്യ പാദ സ തഃ
ത്യക്ത്വാ (കൃത്വാ?)സമപദം സ്ഥാനമശ്വ ാേന്ത തൈഥവ ച
സ്യാദ്വി വാദിഷ്വർേഥഷു ്യ ഃ പാേദാ യഥാവിധിഃ
അൈസ്യവ സമപാദസ്യ പാർഷ്ണിരഭ്യന്തേര ഭേവത്

്യ പാദഃ സ വിേജ്ഞയഃ സ്ഥാനകാദിഷു സം യഃ
ഉത്ക്ഷിപ്താ തു ഭേവത്പാർഷ്ണിഃ സൃേതാംഗുഷ്ഠകസ്തഥാ
അംഗുല്യശ്ചാഞ്ചിതാഃ സർവാ പാേദ� തലസഞ്ചരഃ
േതാദനനികുട്ടേന സ്ഥിതനിശുംഭേന ഭൂമിതാഡേന മേണ
വിേക്ഷപവിവിധേരചകപാർഷ്ണികൃതാഗമനേമേതന
പാർഷ്ണിര്യസ്യാഞ്ചിതാ ഭൂമൗ പാദമ തലം തഥാ
അംഗുല്യശ്ചാഞ്ചിതാഃ സർവാഃ സ പാദസ്ത്വഞ്ചിതഃ തഃ
പാദാ തലസഞ്ചാേര വർതിേതാദ്വർതിേത തഥാ
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ഏവ പാദാഹേത കാേര്യാ നാനാ മരേകഷു ച
ഉത്ക്ഷിപ്താ യസ്യ പാർഷ്ണീ സ്യാദംഗുല്യഃ കുങ്ചിതാസ്തഥാ
തഥാ കുഞ്ചിതമധ്യശ്ച സ പാദം കുഞ്ചിതഃ തഃ
ഉദത്തഗമേന ൈചവ വർതിേതാദ്വർതിേത തഥാ
ഉത്ക്ഷിപ്താ തു ഭേവത്പാർഷ്ണിരംഗുഷ്ഠാേ ണ സംസ്ഥിതഃ
വാമൈശ്ചവ സ്വഭാവസ്ഥഃ സൂചീപാദഃ കീർതിതഃ
നൃേത്ത നൂപുരകരേണ േയാഗസ്തസ്യ കീർത്യേത
അതി ാന്ത േമ ൈചവ പാദേമതം േയാജേയത്
പാദജംേഘാരുകരണം കർമ കാര്യ േയാ ഭിഃ
പാദസ്യ കരണം സർവ ജംേഘാരുകൃതമിഷ്യേത
യഥാ പാദഃ വർേതത തൈഥേവാരുഃ വർതേത
അനേയാഃ സമാനകരണാത് പാദചാരീ േയാജേയത്
ഇേത്യതദംഗജം േ ാക്തം ലക്ഷണം കർമ ൈചവ ഹി
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ചാരീവ്യായാമലക്ഷണം
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ അംഗാഭിനേയാ നാമ നവേമാ�ധ്യായഃ
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ദശേമാഽധ്യായഃ

ഏവം പാദസ്യ ജംഘായാ ഊർേവാഃ കട്യാസ്തൈഥവ ച
സമാനകരേണ േചഷ്ടാ സാ ചാരീത്യഭിധീയേത
വിധാേനാപഗതാശ്ചാേര്യാ വ്യായച്ഛേന്ത പര രം
യസ്മാദംഗസമായുക്താസ്തസ്മാദ്വ്യായാമ ഉച്യേത
ഏകപാദ ചാേരാ യഃ സാ ചാരീത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതാ
ദ്വിപാദ മണം യ കരണം നാമ തദ്ഭേവത്
കരണാനാം സമാേയാഗഃ ഖണ്ഡമിത്യഭിധീയേത
ഖൈണ്ഡ ിഭിശ്ചതുർഭിർവാ സംയുക്തം മണ്ഡലം ഭേവത്
ചാരീഭിഃ സൃതം നൃത്തം ചാരീഭിേശ്ചഷ്ടിതം തഥാ
ചാരീഭിഃ ശ േമാക്ഷശ്ച ചാേര്യാ യുേദ്ധ ച കീർതിതാഃ
യേദതത് തം നാട്യം തച്ചാരീേഷ്വവ സഞ്ജ്ഞിതം
നഹി ചാര്യാ വിനാ കിഞ്ചിന്നാേട്യഽംഗം സ വർതേത
തസ്മാച്ചാരീവിധാനസ്യ സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
യാ യസ്മിം യഥാ േയാജ്യാ നൃേത്ത യുേദ്ധ ഗതൗ തഥാ
സമപാദാ സ്ഥിതാവർതാ ശകടാസ്യാ തൈഥവ ച
അധ്യർധികാ ചാഷഗതിർവിച്യവാ ച തഥാപരാ
ഏഡകാ ീഡിതാ ബദ്ധാ ഉരുദ്വൃത്താ തഥാഡ്ഡിതാ
ഉത്സ്പന്ദിതാ ച ജനിതാ സ്യന്ദിതാ ചാപസ്യന്ദിതാ
സേമാത്സരിതമത്തല്ലീ മത്തല്ലീ േചതി േഷാഡശ
ഏതാ ഭൗമ്യഃ താശ്ചാര്യഃ ശൃണുതാകാശികീഃ പുനഃ
അതി ാന്താ ഹ്യപ ാന്താ പാർശ്വ ാന്താ തൈഥവ ച
ഊർധ്വജാനുശ്ച സൂചീ ച തഥാ നൂപുരപാദികാ
േഡാലപാദാ തഥാക്ഷിപ്താ ആവിേദ്ധാദ്വൃത്തസഞ്ജ്ഞിേത
വിദ ദ് ാന്താ ഹ്യലാതാ ച ഭുജംഗ ാസിതാ തഥാ
മൃഗ താ ച ദണ്ഡാ ച മരീ േചതി േഷാഡശ
ആകാശിക്യഃ താ േഹ്യതാ ലക്ഷണം ച നിേബാധത
പാൈദർനിരന്തരകൃൈതസ്തഥാ സമനൈഖരപി
സമപാദാ താ ചാരീ വിേജ്ഞയാ സ്ഥാനസം യാ
ഭൂമിഘൃേഷ്ടന പാേദന കൃത്വാഭ്യന്തരമണ്ഡലം
പുനരുത്സാദേയദന്യം സ്ഥിതാവർത്താ തു സാ താ
നിഷണ്ണാംഗ ചരണം സാര്യ തലസഞ്ചരം
ഉദ്വാഹിതമുരഃ കൃത്വാ ശകടാസ്യാം േയാജേയത്
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സവ്യസ്യ പൃഷ്ഠേതാ വാമശ്ചരണ യദാ ഭേവത്
തസ്യാപസർപണം ൈചവ േജ്ഞയാ സാധ്യർധികാ ബുൈധഃ
പാദഃ സാരിതഃ സവ്യഃ പുനൈശ്ചേവാപസർപിതഃ
വാമഃ സവ്യാപസർപീ ച ചാഷഗത്യാം വിധീയേത
വിച്യവാത് സമപാദായാ വിച്യവാം സ േയാജേയത്
നികുട്ടയംസ്തലാേ ണ പാദസ്യ ധരണീതലം
തലസഞ്ചരപാദാഭ്യാമുത് ത്യ പതനം തു യത്
പര്യായതശ്ച ിയേത ഏഡകാ ീഡിതാ തു സാ
അേന്യാന്യജംഘാസംേവഗാത് കൃത്വാ തു സ്വസ്തികം തതഃ
ഊരുഭ്യാം വലനം യസ്മാത് സാ ബദ്ധാ ചാര ദാഹൃതാ
തലസഞ്ചരപാദസ്യ പാർഷ്ണിർബാേഹ്യാ ഖീ യദാ
ജംഘാഞ്ചിതാ തേഥാദ്വൃത്താ ഊരുദ്വൃേത്തതി സാ താ
അ തഃ പൃഷ്ഠേതാ വാപി പാദ തലസഞ്ചരഃ
ദ്വിതീയപാേദാ നിർഘൃഷ്ടഃ യസ്യാം സ്യാദഡ്ഡിതാ തു സാ
ശൈനഃ പാേദാ നിവർേതത ബാേഹ്യനാഭ്യന്തേരണ ച
യേ ചകാനുസാേരണ സാ ചാര ത്സ്യന്ദിതാ താ
മുഷ്ടിഹസ്തശ്ച വക്ഷഃസ്ഥഃ കേരാഽന്യശ്ച വർതിതഃ
തലസഞ്ചരപാദശ്ച ജനിതാ ചാര ദാഹൃതാ
പഞ്ചതാലാന്തരം പാദം സാര്യ സ്യന്ദിതാം ന്യേസത്
ദ്വിതീേയന തു പാേദന തഥാപസ്യന്ദിതാമപി
തലസഞ്ചരപാദാഭ്യാം ഘൂർണമാേനാപസർപൈണഃ
സേമാത്സരിതമത്തല്ലീ വ്യായാേമ സമുദാഹൃതാ
ഉഭാഭ്യാമപി പാദാഭ്യാം ഘൂർണമാേനാപസർപൈണഃ
ഉേദ്വഷ്ടിതാപവിൈദ്ധശ്ച ഹൈസ്തർമത്തല്ല ദാഹൃതാ
ഏതാ ഭൗമ്യഃ താശ്ചാേര്യാ നിയുദ്ധകരണാ യാഃ
ആകാശകീനാം ചാരീണാം സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ പുരതഃ സ സാരേയത്
ഉത്ക്ഷിപ്യ പാതേയൈച്ചനമതി ാന്താ തു സാ താ
ഊരുഭ്യാം വലനം കൃത്വാ കുഞ്ചിതം പാദമുദ്ധേരത്
പാർേശ്വ വിനിക്ഷിേപൈച്ചനമപ ാന്താ തു സാ താ
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ പാർേശ്വേനാത്പതനം ന്യേസത്
ഉദ്ഘട്ടിേതന പാേദന പാർശ്വ ാന്താ വിധീയേത
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ ജാനുസ്തനസമം ന്യേസത്
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ദ്വിതീയം ച മാത് സ്തബ്ധമൂർധ്വജാനുഃ കീർതിതാ
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ ജാനൂർധ്വം സ സാരേയത്
പാതേയച്ചാ േയാേഗന സാ സൂചീ പരികീർതിതാ
പൃഷ്ഠേതാ ഹ്യഞ്ചിതം കൃത്വാ പാദമ തേലന തു

തം നിര്യാതേയദ്ഭൂമൗ ചാരീ നൂപുരപാദികാ
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ പാർശ്വാത്പാർശ്വം തു േദാലേയത്
പാതേയദഞ്ചിതം ൈചവം േദാലപാദാ തു സാ താ
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ ആക്ഷിപ്യ ത്വഞ്ചിതം ന്യേസത്
ജംഘാസ്വസ്തികസംയുക്താ ചാക്ഷിപ്താ നാമ സാ താ
സ്വസ്തികസ്യാ തഃ പാദഃ കുഞ്ചിത സാരിതഃ
നിപേതദഞ്ചിതാവിദ്ധ ആവിദ്ധാ നാമ സാ താ
പാദമാവിദ്ധമാേവഷ്ട്യ സമുത്ക്ഷിപ്യ നിപാതേയത്
പരിവൃത്ത്യ ദ്വിതീയം ച േസാദ്വൃത്താ ചാര ദാഹൃതാ
പൃഷ്ഠേതാ വലിതം പാദം ശിേരാഘൃഷ്ടം സാരേയത്
സർവേതാ മണ്ഡലാവിദ്ധം വിദ ദ് ാന്താ തു സാ താ
പൃഷ്ഠഃ സാരിതഃ പാേദാ വലിേതാഽഭ്യന്തരീകൃതഃ
പാർഷ്ണി പതിതൈശ്ചവ ഹ്യലാതാ സ കീർതിതാ
കുഞ്ചിതം പാദമുത്ക്ഷിപ്യ ്യ മൂരും വിവർതേയത്
കടിജാനുവിവർതാച്ച ഭുജംഗ ാസിതാ ഭേവത്
അതി ാന്ത മം കൃത്വാ സമുത് ത്യ നിപാതേയത്
ജംഘാഞ്ചിേതാപരിക്ഷിപ്താ സാ േജ്ഞയാ ഹരിണ താ
നൂപുരം ചരണം കൃത്വാ പുരതഃ സ സാരേയത്
ക്ഷി മാവിദ്ധകരണം ദണ്ഡപാദാ തു സാ താ
അതി ാന്ത മം കൃത്വാ ികം തു പരിവർതേയത്
ദ്വിതീയപാദ മണാത്തേലന മരീ താ
ആകാശിക്യഃ താ േഹ്യതാ ലലിതാംഗ ിയാത്മകാഃ
ധനുർവ ാസിശ ാണാം േയാക്തവ്യാ േയാ ഭിഃ
അ ഗൗ പൃഷ്ഠഗൗ വാപി ഹ്യനുഗൗ ചാപി േയാഗതഃ
പാദേയാ ദ്വിജാ ഹസ്തൗ കർതവ്യൗ നാട്യേയാ ഭിഃ
യതഃ പാദസ്തേതാ ഹേസ്താ യേതാ ഹസ്തസ്തത ികം
പാദസ്യ നിർഗമം ജ്ഞാത്വാ തേഥാപാംഗാനി േയാജേയത്
പാദചാര്യാം യഥാ പാേദാ ധരണീേമവ ഗച്ഛതി
ഏവം ഹസ്തശ്ചരിത്വാ തു കടിേദശം സമാ േയത്
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ഏതാശ്ചാേര്യാ മയാ േ ാക്താ ലലിതാംഗ ിയാത്മകാഃ
സ്ഥാനാന്യാസാം വക്ഷ്യാമി സർവശ വിേമാക്ഷേണ
ൈവഷ്ണവം സമപാദം ച ൈവശാഖം മണ്ഡലം തഥാ

ത്യാലീഢം തഥാലീഢം സ്ഥാനാേന്യതാനി ഷൺ നൃണാം
ദ്വൗ താലാവർധതാലശ്ച പാദേയാരന്തരം ഭേവത്
തേയാഃ സമസ്ഥിതേസ്ത്വകഃ ്യ ഃ പക്ഷസ്ഥിേതാഽപരഃ
കിഞ്ചിദഞ്ചിതജംഘം ച സൗഷ്ഠവാംഗപുര തം
ൈവഷ്ണവം സ്ഥാനേമതദ്ധി വി ര ാധിൈദവതം
സ്ഥാേനനാേനന കർതവ്യഃ സംല്ലാപ സ്വഭാവജഃ
നാനാകാര്യാന്തരാേപൈതർനൃഭിരുത്തമമധ്യൈമഃ
ച സ്യ േമാക്ഷേണ ൈചവ ധാരേണ ധനുഷസ്തഥാ
ൈധര്യദാനാംഗലീലാസു തഥാ േ ാേധ േയാജേയത്
ഇദേമവ വിപര്യസ്തം ണയേ ാധ ഇഷ്യേത
ഉപാലംഭകൃേത ൈചവ ണേയാേദ്വഗേയാസ്തഥാ
ശങ്കാസൂേയാ താചിന്താമതി തിഷു ൈചവ ഹി
ൈദേന്യ ചപലതാേയാേഗ ഗർവാഭീേഷ്ടഷു ശക്തിഷു
ശൃംഗാരാദ്ഭുതബീഭത്സവീര ാധാന്യേയാജിതം
സമപാേദ സമൗ പാദൗ താലമാ ാന്തരസ്ഥിതൗ
സ്വഭാവസൗഷ്ഠേവാേപതൗ ഹ്മാ ചാ ാധിൈദവതം
അേനന കാര്യം സ്ഥാേനന വി മംഗലധാരണം
രൂപേണ പക്ഷിണാം ൈചവ വരം കൗതുകേമവ ച
സ്വസ്ഥാനം സ്യന്ദനസ്ഥാനാം വിമാനസ്ഥായിനാമപി
ലിംഗസ്ഥാനാം തസ്ഥാനാം സ്ഥാനേമത കാരേയത്
താലാ േയാഽർധതാലശ്ച പാദേയാരന്തരം ഭേവത്
താലാം ീനർധതാലാംശ്ച നിഷേണ്ണാരും കൽപേയത്

്യ ൗ വക്ഷഃസ്ഥിതൗ ൈചവ ത പാേദാ േയാജേയത്
ൈവശാഖസ്ഥാനേമതദ്ധി ന്ദശ്ചാ ാധിൈദവതം
സ്ഥാേനനാേനന കർതവ്യമശ്വാനാം വാഹനം ബുൈധഃ
വ്യായാമനിർഗമൈശ്ചവ ലപക്ഷിനിരൂപണം
ശരാണാം ച സമുത്േക്ഷേപാ വ്യായാമകരേണ തഥാ
േരചേകഷു ച കർതവ്യമിദേമവ േയാ ഭിഃ
ഐേ തു മണ്ഡേല പാദൗ ചതുസ്താലാന്തരസ്ഥിതൗ

്യ ൗ പക്ഷഃസ്ഥിതൗ ൈചവ കടിജാനൂ സമൗ തഥാ
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ധനുർവ ാസിശ ാണി മണ്ഡേലന േയാജേയത്
വാഹനം കുഞ്ജരാണാം തു ലപക്ഷിനിരൂപണം
അൈസ്യവ ദക്ഷിണം പാദം പഞ്ച താലാൻ സാര്യ തു
ആലീഢം സ്ഥാനകം കുര്യാദ് രു ശ്ചാ ാധിൈദവതം
അേനന കാര്യം സ്ഥാേനന വീരരൗ കൃതം തു യത്
ഉത്തേരാത്തരസഞ്ജൽേപാ േരാഷാമർഷകൃത യഃ
മല്ലാനാൈഞ്ചവ സംേഫടഃ ശ ണാം ച നിരൂപണം
തഥാഭി വണം ൈചവ ശ ാണാം ൈചവ േമാക്ഷണം
കുഞ്ചിതം ദക്ഷിണം കൃത്വാ വാമം പാദം സാര്യ ച
ആലീഢപരിവർത ത്യാലീഢമിതി തം
ആലീഢസംഹിതം ശ ം ത്യാലീേഢന േമാക്ഷേയത്
നാനാശ വിേമാേക്ഷാ ഹി കാേര്യാഽേനന േയാ ഭിഃ
ന്യായാൈച്ചവ ഹി വിേജ്ഞയാശ്ചത്വാരഃ ശ േമാക്ഷേണ
ഭാരതഃ സാത്വതൈശ്ചവ വാർഷഗേണ്യാഽഥ ൈകശികഃ
ഭാരേത തു കടീേച്ഛദ്യം പാദേച്ഛദ്യം തു സാത്വേത
വക്ഷേസാ വാർഷഗേണ്യ തു ശിരേശ്ഛദ്യ ൈകശിേക
ഏഭിഃ േയാ ഭിർന്യാൈയർനാനാചാരീസമുത്ഥിൈതഃ

വിചാര്യ േയാക്തവ്യം നാനാശ വിേമാക്ഷേണ
ന്യായാ ിൈതരംഗഹാൈരർന്യായാൈച്ചവ സമുത്ഥിൈതഃ
യസ്മാദ് യുദ്ധാനി വർതേന്ത തസ്മാന്ന്യായാഃ കീർതിതാഃ
വാമഹേസ്ത വിനിക്ഷിപ്യ േഖടകം ശ േഫടകം
ശ മാദായ ഹേസ്തന വിചാരമഥാചേരത്

സാര്യ ച കരൗ സമ്യക് പുനരാക്ഷിപ്യ ൈചവ ഹി
േഖടകം ാമേയത് പശ്ചാത് പാർശ്വാത് പാർശ്വമഥാപി ച
ശിരഃപരിഗമശ്ചാപി കാര്യഃ ശേ ണ േയാ ഭിഃ
കേപാലസ്യാന്തേര വാപി ശ േസ്യാേദ്വഷ്ടനം തഥാ
പുനശ്ച ഖഡ്ഗഹേസ്തന ലലിേതാേദ്വഷ്ടിേതന ച
േഖടേകന ച കർതവ്യഃ ശിരഃപരിഗേമാ ബുൈധഃ
ഏവം ചാരഃ കർതേവ്യാ ഭാരേത ശ േമാക്ഷേണ
സാത്വേത ച വക്ഷ്യാമി വിചാരം യഥാവിധിഃ
സ ഏവ വിചാര ഖഡ്ഗേഖടകേയാഃ തഃ
േകവലം പൃഷ്ഠതഃ ശ ം കർതവ്യം ഖലു സാത്വേത
ഗതിശ്ച വാർഷഗേണ്യഽപി സാത്വേതന േമണ തു
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ശ േഖടകേയാശ്ചാപി മണം സംവിധീയേത
ശിരഃ പരിഗമസ്തദ്വച്ഛ േസ്യഹ ഭേവത്തഥാ
ഉരസ േദ്വഷ്ടനം കാര്യം ശ സ്യാംേശഽഥവാ പുനഃ
ഭാരേത വിചാേരാഽയം കർതവ്യഃ സ തു ൈകശിേക
വി മയ്യ തഥാ ശ ം േകവലം മൂർധ്നി പാതേയത്

വിചാരാ േയാക്തവ്യാ േഹ്യവേമേതഽംഗലീലയാ
ധനുർവ ാസിശ ാണാം േയാക്തവ്യാ വിേമാക്ഷേണ
ന േഭദ്യം നാപി തു േച്ഛദ്യം ന ചാപി രുധിര തിഃ
രംേഗ ഹരേണ കാേര്യാ ന ചാപി വ്യക്തഘാതനം
സഞ്ജ്ഞാമാേ ണ കർതവ്യം ശ ാണാം േമാക്ഷണം ബുൈധഃ
അഥവാഭിനേയാേപതം കുര്യാേച്ഛദ്യം വിധാനതഃ
അംഗസൗഷ്ഠവസംയുൈക്തരംഗഹാൈരർവിഭൂഷിതം
വ്യായാമം കാരേയത് സമ്യക് ലയതാലസമന്വിതം
സൗഷ്ഠേവ ഹി യത്ന കാേര്യാ വ്യായാമേസവിഭിഃ
സൗഷ്ഠേവ ലക്ഷണം േ ാക്തം വർതനാ മേയാജിതം
േശാഭാ സർൈവവ നിത്യം ഹി സൗഷ്ഠവം സമുപാ ിതാ
അചഞ്ചലമകുബ്ജം ചാസന്നഗാ മഥാപി ച
നാത ച്ചം ചലപാദഞ്ച സൗഷ്ഠവാംഗം േയാജേയത്
കടീ കർണസമാ യ കൂർപരാംസശിരസ്തഥാ
സമുന്നതമുരൈശ്ചവ സൗഷ്ഠവം നാമ തദ്ഭേവത്
നഹി സൗഷ്ഠവഹീനാംഗഃ േശാഭേത നാട്യനൃത്തേയാഃ
അ നിത്യം യേത്നാ ഹി വിേധേയാ മധ്യേമാത്തൈമഃ
നാട്യം നൃത്തം ച സർവം ഹി സൗഷ്ഠേവ സ തിഷ്ഠിതം
കടീനാമഭിചരൗ ഹസ്തൗ വക്ഷൈശ്ചവ സമുന്നതം
ൈവഷ്ണവം സ്ഥാനമിത്യംഗം ചതുര മുദാഹൃതം
പരിമാർജനമാദാനം സന്ധാനം േമാക്ഷണം തഥാ
ധനുഷ േയാക്തവ്യം കരണം തു ചതുർവിധം
സംമാർജനം പരാമർഷമാദാനം ഹണം ിയാ
സന്ധാനം ശരവിന്യാേസാ വിേക്ഷേപാ േമാക്ഷണം ഭേവത്
ൈതലാഭ്യേക്തന ഗാേ ണ യവാഗൂമൃദിേതന ച
വ്യായാമം കാരേയത് ീമാൻ ഭിത്താവാകാലിേക തഥാ
േയാഗ്യായാം മാതൃകാ ഭിത്തിസ്തസ്മാദ്ഭിത്തിം സമാ േയത്
ഭിത്തൗ സാരിതാംഗ വ്യായാമം കാരേയന്നരം

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 129

ബലാർഥം ച നിേഷേവത നസ്യം ബസ്തിവിധിം തഥാ
സ്നിഗ്ധാന്യന്യാനി ച തഥാ രസകം പാനകം തഥാ
ആഹാേരഽധിഷ്ഠിതാഃ ാണാഃ ാേണ േയാഗ്യാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
തസ്മാേദ്യാഗ്യാ സിധ്യർഥമാഹാേര യത്നവാൻ ഭേവത്
അശുദ്ധകായം ാന്തമതീവ ത്പിപാസിതം
അതിപീതം തഥാ ഭുക്തം വ്യായാമം ൈനവ കാരേയത്
അചൈലർമധുൈരഗാൈ ശ്ചതുരേ ണ വക്ഷസാ
വ്യായാമം കാരേയദ്ധീമാൻ നരമംഗ ിയാത്മകം
ഏവം വ്യായാമസംേയാേഗ കാര്യശ്ചാരീകൃേതാ വിധിഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി മണ്ഡലാനാം വികൽപനം
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ ചാരീവിധാേനാ നാമ ദശേമാഽധ്യായഃ
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ഏകാദേശാഽധ്യായഃ

ഏതാശ്ചാേര്യാ മയാ േ ാക്താ യഥാവച്ഛ േമാക്ഷേണ
ചാരീസംേയാഗജാനീഹ മണ്ഡലാനി നിേബാധത
അതി ാന്തം വിചി ം ച തഥാ ലലിതസഞ്ചരം
സൂചീവിദ്ധം ദണ്ഡപാദം വിഹൃതാലാതേക തഥാ
വാമബന്ധം സലലിതം ാന്തഞ്ചാകാശഗാമി ച
മണ്ഡലാനി ദ്വിജേ ഷ്ഠാഃ ! ഭൂമിഗാനി നിേബാധത

മരാ ന്ദിേത സ്യാതാമാവർതം ച തതഃ പരം
സമാ ന്ദിതമപ്യാഹുേരഡകാ ീഡിതം തഥാ
അഡ്ഡിതം ശകടാസ്യം ച തഥാഽധ്യർധകേമവ ച
പിഷ്ടകുട്ടം ച വിേജ്ഞയം തഥാ ചാഷഗതം പുനഃ
ഏതാന്യപി ദേശാക്താനി ഭൂമിഗാനീഹ നാമതഃ
ആദ്യം പാദം ച ജനിതം കൃേത്വാദ്വാഹിതമാചേരത്
അലാതം വാമകം ൈചവ പാർശ്വ ാന്തം ച ദക്ഷിണം
സൂചീവാമം പുനൈശ്ചവ പാർശ്വ ാന്തം ച ദക്ഷിണം
സൂചീം വാമ മം ദദ്യാദപ ാന്തം ച ദക്ഷിണം
സൂചീവാമം പുനൈശ്ചവ ികം ച പരിവർതേയത്
തഥാ ദക്ഷിണമുദ്വൃത്തമലാതൈഞ്ചവ വാമകം
പരിച്ഛിന്നം തു കർതവ്യം ബാഹ്യ മരേകണ ഹി
അതി ാന്തം പുനർവാമം ദണ്ഡപാദഞ്ച ദക്ഷിണം
വിേജ്ഞയേമതദ് വ്യായാേമ ത്വതി ാന്തം തു മണ്ഡലം
ആദ്യം തു ജനിതം കൃത്വാ േതൈനവ ച നികുട്ടകം
ആ ന്ദിതം തു വാേമന പാർശ്വ ാന്തം ച ദക്ഷിണം
വാമം സൂചീപദം ദദ്യാദപ ാന്തഞ്ച ദക്ഷിണം
ഭുജംഗ ാസിതം വാമമതി ാന്തം ച ദക്ഷിണം
ഉദ്വൃത്തം ദക്ഷിണം ൈചവാഽലാതം ൈചവാ വാമകം
പാർശ്വ ാന്തം പുനഃ സവ്യം സൂചീവാമ മം തഥാ
വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിണസ്യ സ്യാദപ ാന്തം ച വാമകം
ബാഹ്യ മരകം ൈചവ വിേക്ഷപം ൈചവ േയാജേയത്
വിേജ്ഞയേമതദ്വ്യായാേമ വിചി ം നാമ മണ്ഡലം
കൃേത്വാർധ്വജാനുചരണമാദ്യം സൂചീം േയാജേയത്
അപ ാന്തഃ പുനർവാമ ആദ്യഃ പാർശ്വഗേതാ ഭേവത്
വാമസൂചീം പുനർദദ്യാത് ികഞ്ച പരിവർതേയത്
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പാർശ്വ ാന്തം പുനശ്ചാദ്യമതി ാന്തഞ്ച വാമകം
സൂചീവാമ മം കൃത്വാ ഹ്യപ ാന്തശ്ച വാമകം
പാർശ്വ ാന്തം പുനശ്ചാദ്യമതി ാന്തം ച വാമകം
പരിച്ഛിന്നം ച കർതവ്യം ബാഹ്യ മണേകന ഹി
ഏഷ ചാരീ േയാഗ കാേര്യാ ലലിതസഞ്ചൈരഃ
സൂചീവാമപദം ദദ്യാത് ികഞ്ച പരിവർതേയത്
പാർശ്വ ാന്തഃ പുനശ്ചാേദ്യാ വാേമാഽതി ാന്ത ഏവ ച
സൂചീമാദ്യം പുനർദദ്യാദതി ാന്തഞ്ച വാമകം
പാർശ്വ ാന്തം പുനശ്ചാദ്യം സൂചീവിേദ്ധ തു മണ്ഡേല
ആദ്യ ജനിേതാ ഭൂത്വാ സ ച ദണ്ഡ േമാ ഭേവത്
വാമസൂചീം പുനർദദ്യാത് ികഞ്ച പരിവർതേയത്
ഉദ്വൃേത്താ ദക്ഷിണശ്ച സ്യാദലാതൈശ്ചവ വാമകഃ
പാർശ്വ ാന്തഃ പുനശ്ചാേദ്യാ ഭുജംഗ ാസിതസ്തഥാ
അതി ാന്തഃ പുനർവാേമാ ദണ്ഡപാദശ്ച ദക്ഷിണഃ
വാമസൂചീ ികാവർേതാ ദണ്ഡപാേദ തു മണ്ഡേല
ആദ്യം തു ജനിതം കൃത്വാ േതൈനവ ച നികുട്ടകം
ആ ന്ദിതം ച വാേമന ഹ ദ്വൃത്തം ദക്ഷിേണന ച
അലാതം വാമകം പാദം സൂചീം ദദ്യാ ദക്ഷിണം
പാർശ്വ ാന്തഃ പുനർവാമ ആക്ഷിേപ്താ ദക്ഷിണസ്തഥാ
സമാവർത്യ ികം ൈചവ ദണ്ഡപാദം സാരേയത്
സൂചീവാമപദം ദദ്യാത് ികം തു പരിവർതേയത്
ഭുജംഗ ാസിതശ്ചാേദ്യാ വാേമാഽതി ാന്ത ഏവ ച
ഏഷ ചാരീ േയാഗ വിഹൃേത മണ്ഡേല ഭേവത്
സൂചീമാദ്യ മം കൃത്വാ ചാഽപ ാന്തം ച വാമകം
പാർശ്വ ാന്തസ്തതശ്ചാേദ്യാഽപ്യലാതൈശ്ചവ വാമകഃ

ാന്ത്വാ ചാരീഭിേരതാഭിഃ പര്യാേയണാഥ മണ്ഡലം
ഷട്സംഖ്യം സപ്തസംഖ്യം ച ലലിൈതഃ പാദവി ൈമഃ
അധികുര്യാദപ ാന്തമതി ാന്തം ച വാമകം
അപ ന്തഃ പുനശ്ചാേദ്യാ വാേമാഽതി ാന്ത ഏവ ച
പാദ മരകശ്ച സ്യാദലാേത ഖലു മണ്ഡേല
സൂചീമാദ്യ മം കൃത്വാ ഹ്യപ ാന്തം ച വാമകം
ആേദ്യാ ദണ്ഡ മൈശ്ചവ സൂചീപാദ വാമകഃ
കാര്യ ികവിവർതശ്ച പാർശ്വ ാന്തശ്ച ദക്ഷിണഃ
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ആക്ഷിപ്തം വാമകം കുര്യാത് ദണ്ഡപാർശ്വം ച ദക്ഷിണം
ഉരുദ്വൃത്തം ച േതൈനവ കർതവ്യം ദക്ഷിേണന തു
സൂചീവാമ മം കൃത്വാ ികം ച പരിവർതേയത്
അലാതശ്ച ഭേവദ്വാമഃ പാർശ്വ ാന്തശ്ച ദക്ഷിണഃ
അതി ാന്തഃ പുനർവാേമാ വാമബേന്ധ തു മണ്ഡേല
സൂചീമാദ്യ മം കൃത്വാ ഹ്യപ ാന്തം ച വാമകം
പാർശ്വ ാന്തഃ പുനശ്ചാേദ്യാ ഭുജംഗ ാസിതഃ സ ച
അതി ാന്തഃ പുനർവാമ ആക്ഷിേപ്താ ദക്ഷിണസ്തഥാ
അതി ാന്തഃ പുനർവാമ ഉരുദ്വൃത്തസ്തൈഥവ ച
അലാതശ്ച പുനർവാമഃ പാർശ്വ ാന്തശ്ച ദക്ഷിണഃ
സൂചീവാമം പുനർദദ്യാദപ ാന്ത ദക്ഷിണഃ
അതി ാന്തഃ പുനർവാമഃ കാേര്യാ ലലിതസഞ്ജ്ഞകഃ
ഏഷ പാദ സാര ലലിേത മണ്ഡേല ഭേവത്
സൂചീവാമ മം കൃത്വാ ഹ്യപ ാന്തശ്ച വാമകം
പാർശ്വ ാന്തം പുനശ്ചാദ്യം വാമപാർശ്വ മം തഥാ

ാന്ത്വാ ചാരീഭിേരതാഭിഃ പര്യാേയണാഥ മണ്ഡലം
വാമസൂചീം തേതാ ദദ്യാദപ ാന്തം ച ദക്ഷിണം
സ്വഭാവഗമേന േഹ്യതന്മണ്ഡലം സംവിധീയേത

ാന്തേമത വിേജ്ഞയം നാമേതാ നാട്യേയാ ഭിഃ
ഏതാന്യാകാശഗാമീനി േജ്ഞയാേന്യവം ദൈശവ തു
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ഭൗമാനാമിഹ ലക്ഷണം
ആദ്യ ജനിതഃ കാേര്യാ വാമശ്ചാ ന്ദിേതാ ഭേവത്
ശകടാസ്യഃ പുനശ്ചാേദ്യാ വാമശ്ചാപി സാരിതഃ
ആേദ്യാ മരകഃ കാര്യ ികം ച പരിവർതേയത്
ആ ന്ദിതഃ പുനർവാമഃ ശകടാസ്യശ്ച ദക്ഷിണഃ
വാമഃ പൃഷ്ഠാപസർപീ ച ദദ്യാദ് മരകം തഥാ
സ ഏവാ ന്ദിതഃ കാര്യേസ്ത്വതദ് മരമണ്ഡലം
ആേദ്യാ മരകഃ കാേര്യാ വാമൈശ്ചവാഡ്ഡിേതാ ഭേവത്
കാര്യ ികവിവർത്തശ്ച ശകടാസ്യശ്ച ദക്ഷിണഃ
ഉരുദ്വൃത്തഃ സ ഏവ സ്യാദ്വാമൈശ്ചവാപസർപിതഃ
കാര്യ ികവിവർത്തശ്ച ദക്ഷിണഃ ന്ദിേതാ ഭേവത്
ശകടാേസ്യാ ഭേവദ്വാമസ്തേദവാേസ്ഫാടനം ഭേവത്
ഏതദാ ന്ദിതം നാമ വ്യായാേമ യുദ്ധമണ്ഡലം
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ആദ്യ ജനിതം കൃത്വാ വാമൈശ്ചവ നികുട്ടകം
ശകടാസ്യഃ പുനശ്ചാദ്യ ഉരുദ്വൃത്തഃ സ ഏവ തു
പൃഷ്ഠാപസർപീ വാമശ്ച സ ച ചാഷഗതിർഭേവത്
ആ ന്ദിതഃ പുനർദക്ഷഃ ശകടാസ്യശ്ച വാമകഃ
ആേദ്യാ മരകൈശ്ചവ ികം ച പരിവർതേയത്
പൃഷ്ഠാപസർപീ വാമേശ്ചത്യാവർതം മണ്ഡലം ഭേവത്
സമപാദം ബുധഃ കൃത്വാ സ്ഥാനം ഹസ്തൗ സാരേയത്
നിരന്തരാവൂർധ്വതലാവാേവേഷ്ട്യാേദ്വഷ്ട്യ ൈചവ ഹി
കടീതേട വിനിക്ഷിപ്യ ചാദ്യമാവർത്തേയത് മാത്
യഥാ മം പുനർവാമമാവർേതന സാരേയത്
ചാരയാ ചാനയാ ാന്ത്വാ പര്യാേയണാഥ മണ്ഡലം
സേമാത്സരിതേമത കാര്യം വ്യായാമമണ്ഡലം
പാൈദ ഭൂമിസംയുൈക്തഃ സൂചീവിൈദ്ധസ്തൈഥവ ച
ഏഡകാ ീഡിൈതൈശ്ചവ തൂർൈണ ികവിവർതിൈതഃ
സൂചീവിദ്ധാപവിൈദ്ധശ്ച േമണാവൃത്ത്യ മണ്ഡലം
ഏഡകാ ീഡിതം വിദ്യാത് ഖണ്ഡമണ്ഡലസഞ്ജ്ഞിതം
സവ്യമുദ്ഘട്ടിതം കൃത്വാ േതൈനവാവർതമാചേരത്
േതൈനവാ ന്ദിതഃ കാര്യഃ ശകടാസ്യശ്ച വാമകഃ
ആദ്യഃ പൃഷ്ഠാപസർപീ ച സ ച ചാഷഗതിർഭേവത്
അഡ്ഡിതശ്ച പുനർവാമ ആദ്യൈശ്ചവാപസർപിതഃ
വാേമാ മരകഃ കാര്യ ആദ്യ ആ ന്ദിേതാ ഭേവത്
േതൈനവാേസ്ഫാടനം കുര്യാേദതദഡ്ഡിതമണ്ഡലം
ആദ്യം തു ജനിതം കൃത്വാ േതൈനവ ച നികുട്ടകം
സ ഏവ ശകടാസ്യശ്ച വാമശ്ചാ ന്ദിേതാ ഭേവത്
വിേജ്ഞയം ശകടാസ്യം തു വ്യായാേമ യുദ്ധമണ്ഡലം
പാൈദശ്ച ശകടാസ്യൈസ്ഥഃ പര്യാേയണാഥ മണ്ഡലം
ആദ്യ ജനിേതാ ഭൂത്വാ സ ഏവാ ന്ദിേതാ ഭേവത്
അപസർപീ പുനർവാമഃ ശകടാസ്യശ്ച ദക്ഷിണഃ

ാന്ത്വാ ചാരീഭിേരതാഭിഃ പര്യാേയണാഥ മണ്ഡലം
അധ്യർധേമതദ്വിേജ്ഞയം നിയുേദ്ധ ചാപി മണ്ഡലം
സൂചീമാദ്യ മം കൃത്വാ ഹ്യപ ാന്തം ച വാമകം
ഭുജംഗ ാസിതശ്ചാദ്യ ഏവേമവ തു വാമകഃ
ഭുജംഗ ാസിൈതർ ാന്ത്വാ പാൈദരപി ച മണ്ഡലം
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പിഷ്ടകുട്ടം ച വിേജ്ഞയം ചാരീഭിർമണ്ഡലം ബുൈധഃ
സർൈവശ്ചാഷഗൈതഃ പാൈദഃ പരി ാമ്യ തു മണ്ഡലം
ഏതച്ചാഷഗതം വിദ്യാന്നിയുേദ്ധ ചാപി മണ്ഡലം
നാനാചാരീസമുത്ഥാനി മണ്ഡലാനി സമാസതഃ
ഉക്താന്യതഃ പരം ൈചവ സമചാരീണി േയാജേയത്
സമചാരീ േയാേഗാ യസ്തത്സമം നാമ മണ്ഡലം
ആചാര്യബുദ്ധ്യാ താനീഹ കർതവ്യാനി േയാ ഭിഃ
ഏതാനി ഖണ്ഡാനി സമണ്ഡലാനി യുേദ്ധ നിയുേദ്ധ ച പരി േമ ച
ലീലാംഗമാധുര്യപുര താനി കാര്യാണി വാദ്യാനുഗതാനി തജ്ജ്ൈഞഃ
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ മണ്ഡലവിധാനം നാമ
ഏകാദേശാഽധ്യായഃ സമാപ്തഃ
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ദ്വാദേശാഽധ്യായഃ

ഏവം വ്യായാമസംേയാേഗ കാര്യം മണ്ഡലകൽപനം
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ഗതീ കൃതിസ്ഥിതാഃ
തേ ാപവഹനം കൃത്വാ ഭാണ്ഡവാദ്യപുര തം
യഥാമാർഗരേസാേപതം കൃതീനാം േവശേന

വായാം സ യുക്തായാം പേട ൈചവാപകർഷിേത
കാര്യഃ േവശഃ പാ ാണാം നാനാർഥരസസംഭവഃ
സ്ഥാനം തു ൈവഷ്ണവം കൃത്വാ ഹ ത്തേമ മധ്യേമ തഥാ
സമുന്നതം സമം ൈചവ ചതുര മുരസ്തഥാ
ബാഹുശീർേഷ സേന്ന ച നാത ത്ക്ഷിേപ്ത ച കാരേയത്

ീവാ േദശഃ കർതേവ്യാ മയൂരാഞ്ചിതമസ്തകഃ
കർണാദഷ്ടാംഗുലേസ്ഥ ച ബാഹുശീർേഷ േയാജേയത്
ഉരസശ്ചാപി ചിബുകം ചതുരംഗുലസംസ്ഥിതം
ഹസ്തൗ തൈഥവ കർതവ്യൗ കടീനാഭിതടസ്ഥിതൗ
ദക്ഷിേണാ നാഭിസംസ്ഥ വാമഃ കടിതടസ്ഥിതഃ
പാദേയാരന്തരം കാര്യം ദ്വൗ താലാവർധേമവ ച
പാേദാത്േക്ഷപ കർതവ്യഃ സ്വ മാണവിനിർമിതഃ
ചതുസ്താേലാ ദ്വിതാലശ്ചാേപ്യകതാലസ്തൈഥവ ച
ചതുസ്താല േദവാനാം പാർഥിവാനാം തൈഥവ ച
ദ്വിതാലൈശ്ചവ മധ്യാനാം താലഃ ീനീചലിംഗിനാം
ചതുഷ്കേലാഽഥ ദ്വികലസ്തഥാ േഹ്യകകലഃ തഃ
ചതുഷ്കേലാ ഹ ത്തമാനാം മധ്യാനാം ദ്വികേലാ ഭേവത്
തഥാ ൈചകകലഃ പാേദാ നീചാനാം സ കീർതിതഃ
സ്ഥിതം മധ്യം തം ൈചവ സമേവക്ഷ്യ ലയ യം
യഥാ കൃതിനാട്യേജ്ഞാ ഗതിേമവം േയാജേയത്
ൈധേര്യാപപന്നാ ഗതിരുത്തമാനാം മധ്യാ ഗതിർമധ്യമസമ്മതാനാം

താ ഗതിശ്ച ചുരാധമാനാം ലയ യം സത്ത്വവേശന േയാജ്യം
ഏഷ ഏവ തു വിേജ്ഞയഃ കലാതാലലേയ വിധിഃ
പുനർഗതി ചാരസ്യ േയാഗം ണുതാനഘാഃ
സ്വഭാവാ ത്തമഗതൗ കാര്യം ജാനുകടീസമം
യുദ്ധചാരീ േയാേഗഷു ജാനുസ്തനസമം ന്യേസത്
പാർശ്വ ാൈന്തഃ സലലിൈതഃ പാൈദർവാദ്യാന്വിൈതരഥ
രംഗേകാേണാ ഖം ഗേച്ഛത് സമ്യക് പഞ്ചപദാനി ച
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വാമേവധം തതഃ കുര്യാദ്വിേക്ഷപം ദക്ഷിേണന തു
പരിവൃത്യ ദ്വിതീയം തു ഗേച്ഛത് േകാണം തതഃ പരം
ത ാപി വാമേവധ വിേക്ഷേപാ ദക്ഷിേണന ച
തേതാ ഭാേണ്ഡാ േഖാ ഗേച്ഛത് താേന്യവ തു പദാനി ച
ഏവം ഗതാഗൈതഃ കൃത്വാ പദാനാമിഹ വിംശതിം
വാമേവധം തതഃ കുര്യാത് വിേക്ഷപം ദക്ഷിണസ്യ ച
രംേഗ വികൃേഷ്ട ഭരേതന കാേര്യാ ഗതാഗൈതഃ പാദഗതി ചാരഃ

്യ ിേകാേണ ചതുര രംേഗ ഗതി ചാരശ്ചതുര ഏവ
യഃ സൈമഃ സംഹിേതാ ഗേച്ഛത്ത കാേര്യാ ലയാ യഃ
ചതുഷ്കേലാഽഥ ദ്വികലസ്തൈഥൈവകകലഃ പുനഃ
അഥ മധ്യമനീൈച ഗേച്ഛദ്യഃ പരിവാരിതഃ
ചതുഷ്കലമഥാർധം ച തഥാ ൈചകകലം പുനഃ
ൈദത്യദാനവയക്ഷാണാം നൃപപന്നഗരക്ഷസാം
ചതുസ്താല മാേണന കർതവ്യാഥ ഗതിർബുൈധഃ
ദിവൗകസാം തു സർേവഷാം മധ്യമാ ഗതിരിഷ്യേത
ത ാപി േചാദ്ധതാ േയ തു േതഷാം േദൈവഃ സമാ ഗതിഃ
ഋഷയ ഊചുഃ
യദാ മനുഷ്യാ രാജാനേസ്തഷാം േദവഗതിഃ കഥം
അേ ാച്യേത കഥം ൈനഷാ ഗതീ രാജ്ഞാം ഭവിഷ്യതി
ഇഹ കൃതേയാ ദിവ്യാ ദിവ്യമാനുഷ്യ ഏവ ച
മാനുഷ്യ ഇതി വിേജ്ഞയാ നാട്യനൃത്ത ിയാം തി
േദവാനാം കൃതിർദിവ്യാ രാജ്ഞാം ൈവ ദിവ്യമാനുഷീ
യാ ത്വന്യാ േലാകവിദിതാ മാനുഷീ സാ കീർതിതാ
േദവാംശജാ രാജാേനാ േവദാധ്യാത്മസു കീർതിതാഃ
ഏവം േദവാനുകരേണ േദാേഷാ ഹ്യ ന വിദ്യേത
അയം വിധി കർതവ്യഃ സ്വച്ഛന്ദഗമനം തി
സം േമാത്പാതേരാേഷഷു മാണം ന വിധീയേത
സർവാസാം കൃതീനാം തു അവസ്ഥാന്തരസം യാ
ഉത്തമാധമമധ്യാനാം ഗതിഃ കാര്യാ േയാ ഭിഃ
ചതുരർധകലം വാ സ്യാത് തദർധകലേമവ ച
അവസ്ഥാന്തരമാസാദ്യ കുര്യാദ് ഗതിവിേചഷ്ടിതം
േജ്യേഷ്ഠ ചതുഷ്കലം ഹ്യ മധ്യേമ ദ്വികലം ഭേവത്
ദ്വികലാ േചാത്തേമ യ മേധ്യ േത്വകകലാ ഭേവത്
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കലികം മധ്യേമ യ നീേചഷ്വർധകലം ഭേവത്
ഏവമർധാർധഹീനം തു ജഡാനാം സ േയാജേയത്
ജ്വരാർേത ച ധാർേത ച തപഃ ാേന്ത ഭയാന്വിേത
വിസ്മിേത ചാവഹിേത്ഥ ച തഥൗ ക്യസമന്വിേത
ശൃംഗാേര ൈചവ േശാേക ച സ്വച്ഛന്ദഗമേന തഥാ
ഗതിഃ സ്ഥിതലയാ കാര്യാധികലാന്തരപാതിതാ
പുനശ്ചിന്താന്വിേത ൈചവ ഗതിഃ കാര്യാ ചതുഷ്കലാ
അസ്വസ്ഥകാമിേത ൈചവ ഭേയ വി ാസിേത തഥാ
ആേവേഗ ൈചവ ഹർേഷ ച കാേര്യ യച്ച ത്വരാന്വിതം
അനിഷ്ട വേണ ൈചവ േക്ഷേപ ചാദ്ഭുതദർശേന
അപി ചാത്യായിേക കാേര്യ ദുഃഖിേത ശ മാർഗേണ
അപരാദ്ധാനുസരേണ ശ്വാപദാനുഗതൗ തഥാ
ഏേതേഷ്വവം ഗതിം ാേജ്ഞാ വികലാം സ േയാജേയത്
ഉത്തമാനാം ഗതിര്യാ തു ന താം മേധ്യഷു േയാജേയത്
യാ ഗതിർമധ്യമാനാം തു ന താം നീേചഷു േയാജേയത്
ഗതിഃ ശൃംഗാരിണീ കാര്യാ സ്വസ്ഥകാമിതസംഭവാ
ദൂതീദർശിതമാർഗ വിേശ ംഗമണ്ഡലം
സൂചയാ ചാപ്യഭിനയം കുര്യാദർഥസമാ യം
ഹൃൈദ്യർഗൈന്ധസ്തഥാ വൈ രലങ്കാൈരശ്ച ഭൂഷിതഃ
നാനാപുഷ്പസുഗന്ധാഭിർമാലാഭിഃ സമല തഃ
ഗേച്ഛത് സലലിൈതഃ പാൈദരതി ാന്തസ്ഥിൈതസ്തഥാ
തഥാ സൗഷ്ഠവസംയുൈക്തർലയതാലവശാനുൈഗഃ
പാദേയാരനുഗൗ ഹസ്തൗ നിത്യം കാര്യൗ േയാ ഭിഃ
ഉത്ക്ഷിപ്യ ഹസ്തം പാേതന പാദേയാശ്ച വിപര്യയാത്

ച്ഛന്നകാമിേത ൈചവ ഗതിം ഭൂേയാ നിേബാധത
വിസർജിതജനഃ സ്തസ്തഥാ ദൂതീസഹായവാൻ
നിർവാണദീേപാ നാത്യർഥം ഭൂഷൈണശ്ച വിഭൂഷിതഃ
േവലാസദൃശവ ശ്ച സഹ ദൂത്യാ ശൈനസ്തഥാ

േജത് ച്ഛന്നകാമ പാൈദർനിശ്ശബ്ദമന്ദൈഗഃ
ശബ്ദശങ്ക കശ്ച സ്യാദവേലാകനതത്പരഃ
േവപമാനശരീരശ്ച ശങ്കിതഃ സ്ഖലൻ മുഹുഃ
രേസ രൗേ തു വക്ഷ്യാമി ൈദത്യരേക്ഷാഗണാൻ തി
ഏക ഏവ രസേസ്തഷാം സ്ഥായീ രൗേ ാ ദ്വിേജാത്തമാഃ
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േനപഥ്യരൗേ ാ വിേജ്ഞയസ്ത്വംഗരൗ സ്തൈഥവ ച
തഥാ സ്വഭാവജൈശ്ചവ ിധാ രൗ ഃ കൽപിതഃ
രുധിര ിന്നേദേഹാ േയാ രുധിരാർ മുഖസ്തഥാ
തഥാ പിശിതഹസ്തശ്ച രൗേ ാ േനപഥ്യജ സഃ
ബഹുബാഹുർബഹുമുേഖാ നാനാ ഹരണാകുലഃ

ലകായസ്തഥാ ാംശുരംഗരൗ ഃ കീർതിതഃ
രക്താക്ഷഃ പിംഗേകശശ്ച അസിേതാ വികൃതസ്വരഃ
രൂേക്ഷാ നിർഭർത്സനപേരാ രൗ ഃ േസാഽയം സ്വഭാവജഃ
ചതുസ്താലാന്തേരാത്ക്ഷിൈപ്തഃ പാൈദസ്ത്വന്തരപാതിൈതഃ
ഗതിേരവം കർതവ്യാ േതഷാം േയ ചാപി തദ്വിധാഃ
അഹൃദ്യാ തു മഹീ യ ശ്മശാനരണകശ്മലാ
ഗതിം ത യുഞ്ജീത ബീഭത്സാഭിനയം തി
ക്വചിദാസന്നപതിൈതഃ വികൃഷ്ടപതിൈതഃ ക്വചിത്
ഏലകാ ീഡിൈതഃ പാൈദരുപര പരി പാതിൈതഃ
േതഷാേമവാനുൈഗർഹൈസ്തർബീഭേത്സ ഗതിരിഷ്യേത
അഥ വീേര ച കർത്തവ്യാ പാദവിേക്ഷപസംയുതാ

ത ചാരാധിഷ്ഠാനാ നാനാചാരീസമാകുലാ
പാർശ്വ ാൈന്ത താവിൈദ്ധഃ സൂചീവിൈദ്ധസ്തൈഥവ ച
കലാകാലഗൈതഃ പാൈദരാേവേഗ േയാജേയത് ഗതിം
ഉത്തമാനാമയം ായഃ േ ാേക്താ ഗതിപരി മഃ
മധ്യാനാമധമാനാം ച ഗതിം വക്ഷ്യാമ്യഹം പുനഃ
വിസ്മേയ ൈചവ ഹർേഷ ച വിക്ഷിപ്തപദവി മാൻ
ആസാദ്യ തു രസം ഹാസ്യേമതച്ചാന്യം ച േയാജേയത്
പുനശ്ച കരുേണ കാര്യാ ഗതിഃ സ്ഥിരപൈദരഥ
ബാഷ്പാംബുരുദ്ധനയനഃ സന്നഗാ സ്തൈഥവ ച
ഉത്ക്ഷിപ്തപാതിതകരസ്തഥാ സസ്വനേരാദനഃ
ഗേച്ഛത്തഥാധ്യധികയാ ത്യ ാ ിയസം േയ
ഏഷാ ീണാം േയാക്തവ്യാ നീചസേത്ത്വ തൈഥവ ച
ഉത്തമാനാം തു കർതവ്യാ സൈധര്യാ ബാഷ്പസംഗതാ
നിഃശ്വാൈസരായേതാ ൈഷ്ടസ്തൈഥേവാർധ്വനിരീക്ഷിൈതഃ
ന ത സൗഷ്ഠവം കാര്യം ന മാണം തഥാവിധം
മധ്യാനാമപി സത്ത്വജ്ഞാ ഗതിേര്യാജ്യാ വിധാനതഃ
ഉരഃപാതഹേതാത്സാഹഃ േശാകവ്യാകുലേചതനഃ
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നാത ത്ക്ഷിൈപ്തഃ പൈദർഗേച്ഛത് ഇഷ്ടബ നിപാതേന
ഗാഢ ഹാേര കാര്യാ ച ശിഥിലാംഗഭുജാ യാ
വിഘൂണിതശരീരാ ച ഗതി ർണപൈദരഥ
ശീേതന ചാഭിഭൂതസ്യ വർേഷണാഭി തസ്യ ച
ഗതിഃ േയാ ഭിഃ കാര്യാ ീനീച കൃതാവഥ
പിണ്ഡീകൃത്യ തു ഗാ ാണി േതഷാം ൈചവ കമ്പനം
കരൗ വക്ഷസി നിക്ഷിപ്യ കുബ്ജീഭൂതസ്തൈഥവ ച
ദേന്താഷ്ഠ രണം ൈചവ ചിബുകസ്യ കമ്പനം
കാര്യം ശൈനശ്ച കർതവ്യം ശീതാഭിനയേന ഗതൗ
തഥാ ഭയാനേക ൈചവ ഗതിഃ കാര്യാ വിചക്ഷൈണഃ

ീണാം കാപുരുഷാണാം ച േയ ചാേന്യ സത്ത്വവർജിതാഃ
വിസ്ഫാരിേത ചേല േനേ വിധുതം ച ശിരസ്തഥാ
ഭയസംയുക്തയാ ദൃഷ്ട്യാ പാർശ്വേയാശ്ച വിേലാകൈനഃ

ൈത ർണപൈദൈശ്ചവ ബദ്ധ്വാ ഹസ്തം കേപാതകം
േവപിതശരീരശ്ച ശുേഷ്കാഷ്ഠസ്സ്ഖലിതം േജത്

ഏഷാനുകരേണ കാര്യാ തർജേന ാസേന തഥാ
സത്ത്വം ച വികൃതം ദൃഷ്ട്വാ ത്വാ ച വികൃതം സ്വരം
ഏഷാ ീണാം കർത്തവ്യാ നൃണാം ചാക്ഷിപ്തവി മാ
ക്വചിദാസന്നപതിൈതർവികൃഷ്ടപതിൈതഃ ക്വചിത്
ഏലകാ ീഡിൈതഃ പാൈദരുപര പരി പാതിൈതഃ
ഏഷാേമവാനുൈഗർഹൈസ്തർഗതിം ഭീേതഷു േയാജേയത്
വണിജാം സചിവാനാം ച ഗതിഃ കാര്യാ സ്വഭാവജാ
കൃത്വാ നാഭിതേട ഹസ്തമുത്താനഖടകാമുഖം
ആദ്യം ചാരാലമുത്താനം കുര്യാത്പാർശ്വം സ്തനാന്തേര
ന നിഷണ്ണം ന ച സ്തബ്ധം ന ചാപി പരിവാഹിതം
കൃത്വാ ഗാ ം തഥാ ഗേച്ഛേത്തന ൈചവ േമണ തു
അതി ാൈന്തർപൈദർവി ാ ദ്വിതാലാന്തരഗാമിഭിഃ
യതീനാം മണാനാം ച േയ ചാേന്യ തപസി സ്ഥിതാഃ
േതഷാം കാര്യാ ഗതിേര്യ തു ൈനഷ്ഠികം തമാ ിതാഃ
ആേലാലച ശ്ച ഭേവദ ഗമാ നിരീക്ഷണഃ
ഉപസ്ഥിത തിൈശ്ചവ ഗാ ം സർവം വിധായ ച
അചഞ്ചലമനാൈശ്ചവ യഥാവല്ലിംഗമാ ിതഃ
വിനീതേവഷശ്ച ഭേവത് കഷായവസനസ്തഥാ
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ഥമം സമപാേദന സ്ഥിത്വാ സ്ഥാേനന ൈവ ബുധഃ
ഹസ്തം ച ചതുരം കൃത്വാ തഥാ ൈചകം സാരേയത്

സന്നം വദനം കൃത്വാ േയാഗസ്യ വശാനുഗഃ
അനിഷേണ്ണന ഗാേ ണ ഗതിം ഗേച്ഛദ് വ്യതി മാത്
ഉത്തമാനാം ഭേവേദഷാ ലിംഗിനാം േയ മഹാ താഃ
ഏഭിേരവ വിപര്യൈസ്തർഗുൈണരേന്യഷു േയാജേയത്
തഥാ താനുഗാവസ്ഥാ ഹ്യേന്യഷാം ലിംഗിനാം ഗതിഃ
വി ാന്താ വാപ ദാത്താ വാ വി ാന്തനിഭൃതാപി വാ
ശകടാസ്യസ്ഥിൈതഃ പാൈദരതി ാൈന്തസ്തൈഥവ ച
കാര്യാ പാശുപതാനാം ച ഗതിരുദ്ധതഗാമിനീ
അന്ധകാേരഽഥ യാേന ച ഗതിഃ കാര്യാ േയാ ഭിഃ
ഭൂമൗ വിസർപിൈതഃ പാൈദർഹൈസ്തർമാർഗ ദർശിഭിഃ
രഥസ്ഥസ്യാപി കർതവ്യാ ഗതി ർണപൈദരഥ
സമപാദം തഥാ സ്ഥാനം കൃത്വാ രഥഗതിം േജത്
ധനുർഗൃഹീത്വാ ൈചേകന തഥാ ൈചേകന കൂബരം
സൂതശ്ചാസ്യ ഭേവേദവം േതാദ ഹാകുലഃ
വാഹനാനി വിചി ാണി കർതവ്യാനി വിഭാഗശഃ

ൈത ർണപൈദൈശ്ചവ ഗന്തവ്യം രംഗമണ്ഡേല
വിമാനസ്ഥസ്യ കർതവ്യാ േഹ്യൈഷവ സ്യന്ദിനീ ഗതിഃ
ആേരാഢുമുദ്വേഹദ് ഗാ ം കിഞ്ചിത് സ്യാദു ഖസ്ഥിതം
അൈസ്യവ ൈവപരീേത്യന കുര്യാച്ചാപ്യവേരാഹണം
അേധാഽവേലാകൈനൈശ്ചവ മണ്ഡലാവർതേനന ച
ആകാശഗമേന ൈചവ കർതവ്യാ നാട്യേയാ ഭിഃ
സ്ഥാേനന സമപാേദന തഥാ ചൂർണപൈദരപി
േവ്യാമ്നശ്ചാവതേരദ്യ തൈസ്യതാം കാരേയത് ഗതിം
ഋജ്വായേതാന്നതനൈതഃ കുടിലാവർതിൈതരഥ

ശ്യതശ്ച തഥാകാശാദപവിദ്ധഭുജാ ഗതിഃ
വികീർണവസനാ ൈചവ തഥാ ഭൂഗതേലാചനാ

ാസാദ മൈശേലഷു നദീനിേമ്നാന്നേതഷു ച
ആേരാഹണാവതരണം ച കാര്യമർഥവശാദ്ബുൈധഃ

ാസാദാേരാഹണം കാര്യം അതി ാൈന്തഃ പൈദരഥ
ഉദ്വാഹ്യ ഗാ ം പാദം ച േസാപാേന നിക്ഷിേപന്നരഃ
തഥാവതരണം ൈചവ ഗാ മാനമ്യ േരചേയത്
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ാസാേദ യന്മയാ േ ാക്തഃ താരഃ േകവേലാ ഭേവത്
കിഞ്ചിന്നതാ കായാ തു താേര ഗതിരിഷ്യേത
ജല മാണാേപക്ഷാ തു ജലമേധ്യ ഗതിർഭേവത്
േതാേയഽൽേപ വസേനാത്കർഷഃ ാേജ്യ പാണിവികർഷൈണഃ

സാര്യ ബാഹുേമൈകകം മുഹുർബാരിവികർഷൈണഃ
തിര്യക് സാരിതാ ൈചവ ഹിയമാണാ ച വാരിണാ
അേശഷാംഗാകുലാധൂതവദനാ ഗതിരിഷ്യേത
നൗസ്ഥസ്യാപി േയാക്തവ്യാ ൈത ർണപൈദർഗതിഃ
അതി ാേന്തന പാേദന ദ്വിതീേയനാഞ്ചിേതന ച

ാസാദാേരാഹേണ യ തേദവാ ിഷു കാരേയത്
േകവലമൂർധ്വനിേക്ഷപമ ിഷ്വംഗം ഭേവദഥ

േമ ചാേരാഹണം കാര്യമതി ാൈന്തഃ സ്ഥിൈതഃ പൈദഃ
സൂചീവിൈദ്ധരപ ാൈന്തഃ പാർശ്വ ാൈന്തസ്തൈഥവ ച
ഏതേദവാവതരണം സരിത്സ്വപി നിേയാജേയത്
അേനൈനവ വിധാേനന കർതവ്യം ഗതിേചഷ്ടിതം
സഞ്ജ്ഞാമാേ ണ കർതവ്യാേന്യതാനി വിധിപൂർവകം
കസ്മാ ത ഇതി േ ാേക്ത കിം കർതവ്യം േയാ ഭിഃ
അ ശ ഹണാന്നാഗം ഖലീന ഹണാദ്ധയം

ഹ ഹണാദ്യാനേമവേമവാപേരഷ്വപി
അശ്വയാേന ഗതിഃ കാര്യാ ൈവശാഖസ്ഥാനേകന തു
യഥാ ചൂർണപൈദശ്ചിൈ രുപര പരി പാതിൈതഃ
പന്നഗാനാം ഗതിഃ കാര്യാ പാൈദഃ സ്വസ്തികസഞ്ജ്ഞിൈതഃ
പാർശ്വ ാന്തം പദം കുര്യാത് സ്വസ്തികം േരചേയദിഹ
വിടസ്യാപി തു കർതവ്യാ ഗതിർലലിതവി മാ
പാൈദരാകുഞ്ചിൈതഃ കിഞ്ചിത് താലാഭ്യന്തരപാതിൈതഃ
സ്വസൗഷ്ഠവസമായുക്തൗ തഥാ ഹസ്തൗ പദാനുഗൗ
ഖടകാവർധമാനൗ തു കൃത്വാ വിടഗതിം േജത്
ക കീയസ്യ കർതവ്യാ വേയാവസ്ഥാവിേശഷതഃ
അവൃദ്ധസ്യ േയാഗേജ്ഞാ ഗതിേമവം േയാജേയത്
അർധതാേലാത്ഥിൈതഃ പാൈദർവിഷ്കംൈഭഃ ഋജുഭിസ്തഥാ
സമുദ്വഹന്നിവാംഗാനി പങ്കലഗ്ന ഇവ േജത്
അഥ വൃദ്ധസ്യ കർതവ്യാ ഗതിഃ കമ്പിതേദഹികാ
വിഷ്കംഭനകൃത ാണാ മേന്ദാത്ക്ഷിപ്തപദ മാ
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കൃശസ്യാപ്യഭിേനയാ ൈവ ഗതിർമന്ദപരി മാ
വ്യാധി േസ്ത ജ്വരാർേത ച തപഃ ാേന്ത ധാന്വിേത
വിഷ്കംഭനകൃത ാണഃ കൃശഃ ക്ഷാേമാദരസ്തഥാ
ക്ഷാമസ്വരകേപാലശ്ച ദീനേന സ്തൈഥവ ച
ശൈനരുത്േക്ഷപണം ൈചവ കർതവ്യം ഹസ്തപാദേയാഃ
കമ്പനം ൈചവ ഗാ ാണാം േ ശനം ച തൈഥവ ച
ദൂരാധ്വാനം ഗതസ്യാപി ഗതിർമന്ദപദ മാ
വികൂണനം ച ഗാ സ്യ ജാനുേനാശ്ച വിമർദനം

ലസ്യാപി തു കർതവ്യാ ഗതിർേദഹാനുകർഷിണീ
സമുദ്വഹനഭൂയിഷ്ഠാ മേന്ദാത്ക്ഷിപ്തപദ മാ
വിഷ്കംഭഗാമീ ച ഭേവന്നിഃശ്വാസബഹുലസ്തഥാ

മേസ്വദാഭിഭൂതശ്ച േജ ർണപൈദസ്തഥാ
മത്താനാം തു ഗതിഃ കാര്യാ മേദ തരുണമധ്യേമ
വാമദക്ഷിണപാദാഭ്യാം ഘൂർണമാനാപസർപൈണഃ
അവകൃേഷ്ട പേദ ൈചവ ഹ്യനവസ്ഥിതപാദികാ
വിഘൂർണിതശരീരാ ച കൈരഃ സ്ഖലിൈതസ്തഥാ
ഉന്മത്തസ്യാപി കർതവ്യാ ഗതിസ്ത്വനിയത മാ
ബഹുചാരീസമായുക്താ േലാകാനുകരണാ യാ
രൂക്ഷ ടിതേകശശ്ച രേജാധ്വസ്തതനുസ്തഥാ
അനിമിത്ത കഥേനാ ബഹുഭാഷീ വികാരവാൻ
ഗായത്യകസ്മാദ്ധസതി സംേഗ ചാപി ന സജ്ജേത
നൃത്യത്യപി ച സംഹൃേഷ്ടാ വാദയത്യപി വാ പുനഃ
കദാചിദ്ധാവതി ജവാത് കദാചിദവതിഷ്ഠേത
കദാചിദുപവിഷ്ട ശയാനഃ സ്യാത് കദാചന
നാനാചീരധരൈശ്ചവ രഥ്യാസ്വനിയതാലയഃ
ഉന്മേത്താ ഭവതി േഹ്യവം തൈസ്യതാം കാരേയദ് ഗതിം
സ്ഥിത്വാ നൂപുരപാേദന ദണ്ഡപാദം സാരേയത്
ബദ്ധാം ചാരീം തഥാ ൈചവ കൃത്വാ സ്വസ്തികേമവ ച
അേനന ചാരീേയാേഗന പരി ാമ്യ തു മണ്ഡലം
ബാഹ്യ മരകം ൈചവ രംഗേകാേണ സാരേയത്

ികം സുലലിതം കൃത്വാ ലതാഖ്യം ഹസ്തേമവ ച
വിപര്യയഗൈതർഹൈസ്തഃ പദ്ഭ്യാം സഹ ഗതിർഭേവത്

ിവിധാ തു ഗതിഃ കാര്യാ ഖഞ്ജപംഗുകവാമൈനഃ
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വികലാംഗ േയാേഗണ കുഹകാഭിനയം തി
ഏകഃ ഖഞ്ജഗതൗ നിത്യം സ്തേബ്ധാ ൈവ ചരേണാ ഭേവത്
തഥാ ദ്വിതീയഃ കാര്യ പാേദാഽ തലസഞ്ചരഃ
സ്തേബ്ധേനാത്ഥാപനം കാര്യമംഗസ്യ ചരേണന തു
ഗമേനന നിഷണ്ണഃ സ്യാദേന്യന ചരേണന തു
ഇതേരണ നിഷീേദച്ച േമണാേനന ൈവ േജത്
ഏഷാ ഖഞ്ജഗതിഃ കാര്യാ തലശല്യക്ഷേതഷു ച
പാേദനാ തലേസ്ഥന ഹ്യഞ്ചിേതന േജത്തഥാ
നിഷണ്ണേദഹാ പംേഗാ നതജംഘാ തൈഥവ ച
സർവസ ചിതാംഗാ ച വാമേന ഗതിരിഷ്യേത
ന തസ്യ വി മഃ കാേര്യാ വിേക്ഷപശ്ചരണസ്യ ച
േസാദ്വാഹിതാ ചൂർണപദാ സാ കാര്യാ കുഹനാത്മികാ
വിദൂഷകസ്യാപി ഗതിർഹാസ്യ യസമന്വിതാ
അംഗവാക്യകൃതം ഹാസ്യം ഹാസ്യം േനപഥ്യജം തം
ദ രഃ ഖലതിഃ കുബ്ജഃ ഖഞ്ജശ്ച വികൃതാനനഃ
യ ഈദൃശഃ േവശഃ സ്യാദംഗഹാസ്യം തു തദ്ഭേവത്
യദാ തു ബകവദ്ഗേച്ഛദുേല്ലാകിതവിേലാകിൈതഃ
അന്യായതപദത്വാച്ച അംഗഹാേസ്യാ ഭേവത്സ തു
കാര്യഹാസ്യം തു വിേജ്ഞയമസംബദ്ധ ഭാഷണാത്
അനർഥൈകർവികാൈരശ്ച തഥാ ചാ ീലഭാഷിൈതഃ
ചീരചർമമശീഭസ്മൈഗരികാൈദ്യ മണ്ഡിതഃ
യസ്താദൃേശാ ഭേവദ്വി ാ ഹാേസ്യാ േനപഥ്യജ സഃ
തസ്മാ കൃതിം ജ്ഞാത്വാ ഭാവഃ കാര്യ തത്ത്വതഃ
ഗതി ചാരം വിഭേജത് നാനാവസ്ഥാന്തരാത്മകം
സ്വഭാവജായാം വിന്യസ്യ കുടിലം വാമേക കേര
തദാ ദക്ഷിണഹേസ്ത ച കുര്യാച്ചതുരകം പുനഃ
പാർശ്വേമകം ശിരൈശ്ചവ ഹേസ്താഽഥ ചരണസ്തഥാ
പര്യായശഃ സന്നമേയല്ലയതാലവശാനുഗഃ
സ്വഭാവജാ തു തൈസ്യഷാ ഗതിരന്യാ വികാരജാ
അലാഭലാഭാത് മുക്തസ്യ സ്തബ്ധാ തസ്യ ഗതിർഭേവത്
കാര്യാ ൈചവ ഹി നീചാനാം േചടാദീനാം പരി മാത്
അധമാ ഇതി േയ ഖ്യാതാ നാനാശീലാശ്ച േത പുനഃ
പാർശ്വേസകം ശിരൈശ്ചവ കരഃ സചരണസ്തഥാ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 144

ശകാരസ്യാപി കർതവ്യാ ഗതിശ്ചഞ്ചലേദഹികാ
ഗതൗ നേമത േചടാനാം ദൃഷ്ടിശ്ചാർധവിചാരിണീ
വ ാഭരണസം ർൈശർമുഹുർമുഹുരേവക്ഷിൈതഃ
ഗാൈ ർവികാരവിക്ഷിൈപ്തഃ ലംബവ ജാ തഥാ
സഗർവിതാ ചൂർണപദാ ശകാരസ്യ ഗതിർഭേവത്
ജാത്യാ നീേചഷു േയാക്തവ്യാ വിേലാകനപരാ ഗതിഃ
അസം ർശാച്ച േലാകസ്യ സ്വാംഗാനി വിനിഗൂഹ്യ ച
േ ച്ഛാനാം ജാതേയാ യാ പുലിന്ദശബരാദയഃ
േതഷാം േദശാനുസാേരണ കാര്യം ഗതിവിേചഷ്ടിതം
പക്ഷിണാം ശ്വാപദാനാം ച പശൂനാം ച ദ്വിേജാത്തമാഃ
സ്വസ്വജാതിസമുേത്ഥന സ്വഭാേവന ഗതിർഭേവത്
സിംഹർക്ഷവാനരാണാം ച ഗതിഃ കാര്യാ േയാ ഭിഃ
യാ കൃതാ നരസിംേഹന വി നാ ഭവി നാ
ആലീഢസ്ഥാനകം കൃത്വാ ഗാ ം തൈസ്യവ ചാനുഗം
ജാനൂപരി കരം േഹ്യകമപരം വക്ഷസി സ്ഥിതം
അവേലാക്യ ദിശഃ കൃത്വാ ചിബുകം ബാഹുമസ്തേക
ഗന്തവ്യം വി ൈമർവി ാഃ പഞ്ചതാലാന്തേരാത്ഥിൈതഃ
നിയുദ്ധസമേയ ൈചവ രംഗാവതരേണ തഥാ
സിംഹാദീനാം േയാക്തവ്യാ ഗതിേരഷാ േയാ ഭിഃ
േശഷാണാമർഥേയാേഗന ഗതിം സ്ഥാനം ച േയാജേയത്
വാഹനാർഥ േയാേഗഷു രംഗാവതരേണഷു ച
ഏവേമതാഃ േയാക്തവ്യാ നരാണാം ഗതേയാ ബുൈധഃ
േനാക്താ യാ യാ മയാ ഹ്യ ാഹ്യാസ്താസ്താശ്ച േലാകതഃ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ീണാം ഗതിവിേചഷ്ടിതം

ീണാം സ്ഥാനാനി കാര്യാണി ഗതിഷ്വാഭരേണഷു ച
ആയതം ചാവഹിത്ഥം ച അശ്വ ാന്തമഥാപി ച
സ്ഥാനാേന്യതാനി നാരീണാമഥ ലക്ഷണമുച്യേത
വാമഃ സ്വഭാവേതാ യ പാേദാ വിരചിതഃ സമഃ
താലമാ ാന്തേര ന്യസ്ത ്യ ഃ പക്ഷസ്ഥിേതാഽപരഃ

സന്നമാനനമുരഃ സമം യ സമുന്നതം
ലതാനിതംബഗൗ ഹസ്തൗ സ്ഥാനം േജ്ഞയം തദായതം
ദക്ഷിണ സമഃ പാദഃ ്യ ഃ പക്ഷസ്ഥിേതാഽപരഃ
വാമഃ സമുന്നതകടിശ്ചായേത സ്ഥാനേക ഭേവത്
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ആവാഹേന വിസർേഗ ച തഥാ നിർവർണേനഷു ച
ചിന്തായാം ചാവഹിേത്ഥ ച സ്ഥാനേമതത് േയാജേയത്
രംഗാവതരണാരംഭഃ പുഷ്പാഞ്ജലിവിസർജനം
മന്മേഥർേഷ്യാദ്ഭവം േകാപം തർജന്യംഗുലിേമാടനം
നിേഷധഗർവഗാംഭീര്യമൗനം മാനാവലംബനം
സ്ഥാേനഽസ്മിൻ സംവിധാതവ്യം ദിഗന്തരനിരൂപണം
സേമാ യ സ്ഥിേതാ വാമ ്യ ഃ പക്ഷസ്ഥിേതാഽപരഃ
സമുന്നതകടിർവാമസ്ത്വവഹിത്ഥം തു തദ്ഭേവത്
പുേരാ വിചലിത ്യ സ്തദേന്യാപസൃതഃ സമഃ
പാദസ്താലാന്തരന്യസ്ത ികമീഷത്സമുന്നതം
പാണിർലതാേഖ്യാ യൈ കസ്തദന്യ നിതംബഗഃ
അവഹിത്ഥം സമാഖ്യാതം സ്ഥാനമാഗമഭൂഷൈണഃ

ീണാേമതത് തം സ്ഥാനം സംലാേപ തു സ്വഭാവേജ
നിശ്ചേയ പരിേതാേഷ ച വിതർേക ചിന്തേന തഥാ
വിലാസലീലാവിേബ്വാകശൃംഗാരാത്മനിരൂപേണ
സ്ഥാനേമതത് േയാക്തവ്യം ഭർതുർമാർഗവിേലാകേന
പാദഃ സമസ്ഥിതൈശ്ചക ഏകശ്ചാ തലാഞ്ചിതഃ
സൂചീവിദ്ധമവിദ്ധം വാ തദശ്വ ാന്തമുച്യേത
സ്ഖലിതം ഘൂർണിതം ൈചവ ഗലിതാംബരധാരണം
കുസുമസ്തബകാദാനം പരിരക്ഷണേമവ ച
വി ാസനം സലലിതം തരുശാഖാവലംബനം
സ്ഥാേനഽസ്മിൻ സംവിധാനീയം ീണാേമതത് േയാ ഭിഃ
ശാഖാവലംബേന കാര്യം സ്തബക ഹേണ തഥാ
വി ാേമഷ്വഥ േദവാനാം നരാണാം ചാർഥേയാഗതഃ
സ്ഥാനകം താവേദവ സ്യാദ്യാവേച്ചഷ്ടാ വർതേത
ഭഗ്നം ച സ്ഥാനകം നൃേത്ത ചാരീ േചത്സമുപസ്ഥിതാ
ഏവം സ്ഥാനവിധിഃ കാര്യഃ ീണാം നൃണാമഥാപി ച
പുനശ്ചാസാം വക്ഷ്യാമി ഗതിം കൃതിസംസ്ഥിതാം
കൃത്വാവഹിത്ഥം സ്ഥാനം തു വാമം ചാേധാമുഖം കരം
നാഭി േദേശ വിന്യസ്യ സവ്യം ച ഖടകാമുഖം
തതഃ സലലിതം പാദം താലമാ സമുത്ഥിതം
ദക്ഷിണം വാമപാദസ്യ ബാഹ്യപാർേശ്വ വിനിക്ഷിേപത്
േതൈനവ സമകാലം ച ലതാഖ്യം വാമകം ഭുജം
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ദക്ഷിണം വിനേമത്പാർശ്വം ന്യേസന്നാഭിതേട തതഃ
നിതംേബ ദക്ഷിണം കൃത്വാ ഹസ്തം േചാേദ്വഷ്ട്യ വാമകം
തേതാ വാമപദം ദദ്യാത് ലതാഹസ്തം ച ദക്ഷിണം
ലീലേയാദ്വാഹിേതനാഥ ശിരസാനുഗേതന ച
കിഞ്ചിന്നേതന ഗാേ ണ ഗേച്ഛത്പഞ്ചപദീം തതഃ
േയാ വിധിഃ പുരുഷാണാം തു രംഗപീഠപരി േമ
സ ഏവ മദാനാം ൈവ കർതേവ്യാ നാട്യേയാ ഭിഃ
ഷട്കലം തു ന കർതവ്യം തഥാഷ്ടകലേമവ ച
പാദസ്യ പതനം തജ്ജ്ൈഞഃ േഖദനം തദ്ഭേവത്സ് ിയാഃ
സയൗവനാനാം നാരീണാേമവം കാര്യാ ഗതിർബുൈധഃ
സ്ഥവീയസീനാേമതാസാം സ വക്ഷ്യാമ്യഹം ഗതിം
കൃത്വാപവിദ്ധം സ്ഥാന വാമം ന്യസ്യ കടീതേട
ആദ്യം ചാരാലമുത്താനം കുര്യാന്നാഭിസ്തനാന്തേര
ന നിഷണ്ണം ന ച സ്തബ്ധം ന ചാപി പരിവാഹിതം
കൃത്വാ ഗാ ം തേതാ ഗേച്ഛേത്തൈനേവഹ േമണ തു
േ ഷ്യാണാമപി കർതവ്യാ ഗതിരുദ് ാന്തഗാമിനീ
ക്വചിദുന്നമിൈതർഗാൈ ഃ ആവിദ്ധഭുജവി മാ
സ്ഥാനം കൃത്വാവഹിത്ഥം ച വാമം ചാേധാമുഖം ഭുജം
നാഭി േദേശ വിന്യസ്യ സവ്യം ച ഖടകാമുഖം
അർധനാരീഗതിഃ കാര്യാ ീപുംസാഭ്യാം വിമി ിതാ
ഉദാത്തലലിൈതർഗാൈ ഃ പാൈദർലീലാസമന്വിൈതഃ
യാ പൂർവേമവാഭിഹിതാ ഹ ത്തമാനാം ഗതിർമയാ

ീണാം കാപുരുഷാണാം ച തേതാഽർധാർധം തു േയാജേയത്
മധ്യേമാത്തമനീചാനാം നൃണാം യദ് ഗതിേചഷ്ടിതം

ീണാം തേദവ കർതവ്യാ ലലിൈതഃ പദവി ൈമഃ
ബാലാനാമപി കർതവ്യാ സ്വച്ഛന്ദപദവി മാ
ന തസ്യാഃ സൗഷ്ഠവം കാര്യം ന മാണം േയാ ഭിഃ
തൃതീയാ കൃതിഃ കാര്യാ നാമ്നാ ൈചവ നപുംസകാ
നരസ്വഭാവമു ജ്യ ീഗതിം ത േയാജേയത്
വിപര്യയഃ േയാക്തവ്യഃ പുരുഷ ീനപുംസേക
സ്വഭാവമാത്മനസ്ത്യക്ത്വാ തദ്ഭാവഗമനാദിഹ
വ്യാേജന ീഡയാ വാപി തഥാ ഭൂയം ച വഞ്ചനാത്

ീ പുംസഃ കൃതിം കുര്യാത് ീഭാവം പുരുേഷാഽപി ച
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ൈധേര്യാദാേര്യണ സേത്ത്വന ബുദ്ധ്യാ തദ്വച്ച കർമണാ
ീ പുമാംസം ത്വഭിനേയത് േവഷവാക്യവിേചഷ്ടിൈതഃ
ീേവഷഭാഷിൈതര ക്തം േ ഷിതാേ ഷിൈതസ്തഥാ

മൃദുസന്നഗതിൈശ്ചവ പുമാൻ ീഭാവമാചേരത്
ജാതിഹീനാശ്ച യാ നാര്യഃ പുലിന്ദശബരാംഗനാഃ
യാശ്ചാപി താസാം കർതവ്യാ തജ്ജാതിസദൃശീ ഗതിഃ

തസ്ഥാനാം തപഃസ്ഥാനാം ലിംഗസ്ഥാനാം തൈഥവ ച
ഖസ്ഥാനാം ൈചവ നാരീണാം സമപാദം േയാജേയത്
ഉദ്ധതാ േയഽംഗഹാരാഃ സ ഃ യാശ്ചാേര്യാ മണ്ഡലാനി ച
താനി നാട്യ േയാഗൈജ്ഞർന കർതവ്യാനി േയാഷിതാം
തഥാസനവിധിഃ കാേര്യാ നൃണാം ീണാം വിേശഷതഃ
നാനാഭാവസമായുക്തസ്തഥാ ച ശയനാ യഃ
വിഷ്കംഭിതാഞ്ചിതൗ പാദൗ ികം കിഞ്ചിത്സമുന്നതം
ഹസ്തൗ കട രുവിന്യസ്തൗ സ്വേസ്ഥ സ്യാദുപേവശേന
പാദഃ സാരിതഃ കിഞ്ചിേദകൈശ്ചവാസനാ യഃ
ശിരഃ പാർശ്വനതം ൈചവ സചിന്ത ഉപേവശേന
ചിബുേകാപാ ിതൗ ഹസ്തൗ ബാഹുശീർഷാ ിതം ശിരഃ
സ ണേഷ്ട ിയമനാഃ േശാകൗ േക്യാപേവശേന

സാര്യ ബാഹൂ ശിഥിലൗ തഥാ േ ാപാ യാ ിതഃ
േമാഹമൂർച്ഛാമദ ാനിവിഷാേദഷൂപേവശേയത്
സർവപിണ്ഡീകൃതാംഗ സംയുൈക്തഃ പാദജാനുഭിഃ
വ്യാധി ീഡിതനി ാസു ധ്യാേന േചാപവിേശന്നരഃ
തഥാ േചാത്കടികം സ്ഥാനം സ്ഫിക്പാർഷ്ണീനാം സമാഗമഃ
പിേ ്യ നിവാേപ ജേപ്യ ച സന്ധ്യാസ്വാചമേനഽപി ച
വിഷ്കംഭിതം പുനൈശ്ചവം ജാനും ഭൂമൗ നിപാതേയത്

ിയാ സാദേന കാര്യം േഹാമാദികരേണഷു ച
മഹീഗതാഭ്യാം ജാനുഭ്യാമേധാമുഖമവസ്ഥിതം
േദവാഭിഗമേന ൈചവ രുഷിതാനാം സാദേന
േശാേക ചാ ന്ദേന തീേ മൃതാനാം ൈചവ ദർശേന

ാസേന ച കുസത്ത്വാനാം നീചാനാം ൈചവ യാചേന
േഹാമയജ്ഞ ിയായാം ച േ ഷ്യാണാം ൈചവ കാരേയത്
മുനീനാം നിയേമേഷ്വഷ ഭേവദാസനേജാ വിധിഃ
തഥാസനവിധിഃ കാേര്യാ വിവിേധാ നാടകാ യഃ
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ീണാം ച പുരുഷാണാം ച ബാഹ്യശ്ചാഭ്യന്തരസ്തഥാ
ആഭ്യന്തര നൃപേതർബാേഹ്യാ ബാഹ്യഗതസ്യ ച
േദവാനാം നൃപതീനാം ച ദദ്യാത് സിംഹാസനം ദ്വിജഃ
പുേരാധസാമമാത്യാനാം ഭേവേദ്വ ാസനം തഥാ
മുണ്ഡാസനം ച ദാതവ്യം േസനാനീയുവരാജേയാഃ
കാഷ്ഠാസനം ദ്വിജാതീനാം കുമാരാണാം കുഥാസനം
ഏവം രാജസഭാം ാപ്യ കാര്യസ്ത്വാസനേജാ വിധിഃ

ീണാം ചാപ്യാസനവിധിം സ വക്ഷ്യാമ്യഹം പുനഃ
സിംഹാസനം തു രാജ്ഞീനാം േദവീനാം മുണ്ഡമാസനം
പുേരാേധാഽമാത്യപത്നീനാം ദദ്യാേദ്വ ാസനം തഥാ
േഭാഗിനീനാം തഥാ ൈചവ വ ം ചർമ കുേഥാഽപി വാ

ാഹ്മണീതാപസീനാം ച പട്ടാസനമഥാപി ച
േവശ്യാനാം ച ദാതവ്യമാസനം ച മയൂരകം
േശഷാണാം മദാനാം തു ഭേവദ് ഭൂമ്യാസനം ദ്വിജാഃ
ഏവമാഭ്യന്തേരാ േജ്ഞേയാ ബാഹ്യശ്ചാസനേജാ വിധിഃ
തഥാ സ്വഗൃഹവാർതാസു ച്ഛേന്ദനാസനമിഷ്യേത
നിയമസ്ഥമുനീനാം ച ഭേവദാസനേജാ വിധിഃ
ലിംഗിനാമാസനവിധിഃ കാേര്യാ തസമാ യഃ

ഷീമുണ്ഡാസന ായം േവ ാസനമഥാപി ച
േഹാേമ യജ്ഞ ിയായാം ച പിേ ്യഽർേഥ ച േയാജേയത്
സ്ഥാനീയാ േയ ച പുരുഷാഃ കുലവിദ്യാസമന്വിതാഃ
േതഷാമാസനസത്കാരഃ കർത്തവ്യ ഇഹ പാർഥിൈവഃ
സേമ സമാസനം ദദ്യാത് മേധ്യ മധ്യമമാസനം
അതിരിേക്തഽതിരിക്തം ച ഹീേന ഭൂമ്യാസനം ഭേവത്
ഉപാധ്യായസ്യ നൃപേതർഗുരൂണാമ േതാ ബുൈധഃ
ഭൂമ്യാസനം തഥാ കാര്യമഥവാ കാഷ്ഠമാസനം
നൗനാഗരഥയാേനഷു ഭൂമികാഷ്ഠാസേനഷു ച
സഹാസനം ന ദുേഷ്യത ഗുരൂപാധ്യായപാർഥിൈവഃ
ആകുഞ്ചിതം സമം ൈചവ സാരിതവിവർതേന
ഉദ്വാഹിതം നതം ൈചവ ശയേന കർമ കീർത്യേത
സർൈവരാകുഞ്ചിൈതരംൈഗഃ ശയ്യാവിേദ്ധ തു ജാനുനീ
സ്ഥാനമാകുഞ്ചിതം നാമ ശീതാർതാനാം േയാജേയത്
ഉത്താനിതമുഖം ൈചവ സ്തമുക്തകരം തഥാ
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സമം നാമ സുപ്തസ്യ സ്ഥാനകം സംവിധീയേത
ഏകം ഭുജമുപാധായ സ സാരിതജാനുകം
സ്ഥാനം സാരിതം നാമ സുഖസുപ്തസ്യ കാരേയത്
അേധാമുഖസ്ഥിതം ൈചവ വിവർതിതമിതി തം
ശ ക്ഷതമൃേതാത്ക്ഷിപ്തമേത്താന്മേത്തഷു കാരേയത്
അംേസാപരി ശിരഃ കൃത്വാ കർപൂരേക്ഷാഭേമവ ച
ഉദ്വാഹിതം തു വിേജ്ഞയം ലീലയാ േവശേന േഭാഃ
ഈഷത് സാരിേത ജംേഘ യ സ്തൗ കരാവുഭൗ
ആലസ്യ മേഖേദഷു നതം സ്ഥാനം വിധീയേത
ഗതി ാചാര മേയാദിേതാഽയം
േനാക്തശ്ച യഃ േസാഽർഥവേശന സാധ്യഃ
അതഃ പരം രംഗപരി മസ്യ
വക്ഷ്യാമി കക്ഷ്യാം വിഭാഗയുക്താം
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േയാദേശാഽധ്യായഃ

േയ തു പൂർവം മയാ േ ാക്താ േയാ ൈവ നാട്യമണ്ഡപാഃ
േതഷാം വിഭാഗം വിജ്ഞായ തതഃ കക്ഷ്യാം േയാജേയത്
േയ േനപഥ്യഗൃഹദ്വാേര മയാ പൂർവം കീർതിേത
തേയാർഭാണ്ഡസ്യ വിന്യാേസാ മേധ്യ കാര്യഃ േയാ ഭിഃ
കക്ഷ്യാവിഭാേഗാ നിർേദേശ്യാ രംഗപീഠപരി മാത്
പരി േമണ രംഗസ്യ കക്ഷ്യാ ഹ്യന്യാ വിധീയേത
കക്ഷ്യാവിഭാേഗ േജ്ഞയാനി ഗൃഹാണി നഗരാണി ച
ഉദ്യാനാരാമസരിതസ്ത്വാ മാ അടവീ തഥാ
പൃഥിവീ സാഗരാൈശ്ചവ ൈ േലാക്യം സചരാചരം
വർഷാണി സപ്തദ്വീപാശ്ച പർവതാ വിവിധാസ്തഥാ
അേലാകൈശ്ചവ േലാകശ്ച രസാതലമഥാപി ച
ൈദത്യനാഗാലയാൈശ്ചവ ഗൃഹാണി ഭവനാനി ച
നഗേര വാ വേന വാപി വർേഷ വാ പർവേതഽപി വാ
യ വാർതാ വർേതത ത കക്ഷ്യാം വർതേയത്
ബാഹ്യം വാ മധ്യമം വാപി തൈഥവാഭ്യന്തരം പുനഃ
ദൂരം വാ സന്നികൃഷ്ടം വാ േദശം തു പരികൽപേയത്
പൂർവ വിഷ്ടാ േയ രംഗം േജ്ഞയാേസ്തഽഭ്യന്തരാ ബുൈധഃ
പശ്ചാത് വിഷ്ടാ വിേജ്ഞയാഃ കക്ഷ്യാഭാേഗ തു ബാഹ്യതഃ
േതഷാം തു ദർശേന ര്യഃ വിേശ ംഗമണ്ഡപം
ദക്ഷിണാഭിമുഖഃ േസാഽഥ കുര്യാദാത്മനിേവദനം
യേതാ മുഖം ഭേവദ്ഭാണ്ഡം ദ്വാരം േനപഥ്യകസ്യ ച
സാ മന്തവ്യാ തു ദിക് പൂർവാ നാട്യേയാേഗ ന നിത്യശഃ
നി ാേമദ്യശ്ച തസ്മാൈദ്വ സ േതൈനവ തഥാ േജത്
യതസ്തസ്യ കൃതം േതന പുരുേഷണ നിേവദനം
നി ാേന്താഽർഥവശാച്ചാപി വിേശദ്യദി തദ്ഗൃഹം
യതഃ ാപ്തഃ സ പുരുഷേസ്തന മാർേഗണ നി േമത്
അഥവാർഥവശാച്ചാപി േതൈനവ സഹ ഗച്ഛതി
തൈഥവ വിേശത് േഗഹേമകാകീ സഹിേതാഽപി വാ
തേയാശ്ചാപി വിശേതാഃ കക്ഷ്യാമന്യാം വിനിർദിേശത്
പരി േമണ രംഗസ്യ ത്വന്യാ കക്ഷ്യാ വിധീയേത
സൈമശ്ച സഹിേതാ ഗേച്ഛന്നീൈചശ്ച പരിവാഹിതഃ
അഥ േ ക്ഷണികാശ്ചാപി വിേജ്ഞയാ ഹ്യ േതാ ഗതൗ
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ൈസവ ഭൂമി ബഹുഭിർവികൃഷ്ടാ സ്യാത്പരി ൈമഃ
മധ്യാ വാ സന്നികൃഷ്ടാ വാ േതഷാേമവം വികൽപേയത്
നഗേര വാ വേന വാപി സാഗേര പർവേതഽപി വാ
ദിവ്യാനാം ഗമനം കാര്യം ദ്വീേപ വർേഷഷു വാ പുനഃ
ആകാേശന വിമാേനന മായയാപ്യഥ വാ പുനഃ
വിവിധാഭിഃ ിയാഭിർവാ നാനാർഥാഭിഃ േയാഗതഃ
നാടേക ച്ഛന്നേവഷാണാം ദിവ്യാനാം ഭൂമിസഞ്ചരഃ
മാനുേഷ കാരണാേദഷാം യഥാ ഭവതി ദർശനം
ഭാരേത ത്വഥ ൈഹേമ വാ ഹരിവർഷ ഇലാവൃേത
രേമ്യ കി രുേഷ വാപി കുരുഷൂത്തരേകഷു വാ
ദിവ്യാനാം ഛന്ദഗമനം സർവവർേഷഷു കീർതിതം
ഭാരേത മാനുഷാണാഞ്ച ഗമനം സംവിധീയേത
ഗേച്ഛദ്യദി വികൃഷ്ട േദശകാലവശാന്നരഃ
അങ്കേച്ഛേദ തമന്യസ്മിൻ നിർദിേശദ്ധി േവശേക
അഹ്നഃ മാണം ഗത്വാ തു കാര്യലാഭം വിനിർദിേശദ്
തഥാലാേഭ തു കാര്യസ്യ അങ്കേച്ഛേദാ വിധീയേത
ക്ഷേണാ മുഹൂർേതാ യാേനാ വാ ദിവേസാ വാപി നാടേക
ഏകാേങ്ക സ വിധാതേവ്യാ ബീജസ്യാർഥവശാനുഗഃ
അങ്കേച്ഛേദ തു നിർവൃത്തം മാസം വാ വർഷേമവ വാ
േനാർധ്വം വർഷാത് കർതവ്യം കാര്യമങ്കസമാ യം
ഏവം തു ഭാരേത വർേഷ കക്ഷ്യാ കാര്യാ േയാഗതഃ
മാനുഷാണാം ഗതിര്യാ തു ദിവ്യാനാ നിേബാധത
ഹിമവത്പൃഷ്ഠസംേസ്ഥ തു ൈകലാേസ പർവേതാത്തേമ
യക്ഷാശ്ച ഗുഹ്യകാൈശ്ചവ ധനദാനുചരാശ്ച േയ
രക്ഷഃപിശാചഭൂതാശ്ച സർേവ ൈഹമവതാഃ താഃ
േഹമകൂേട ച ഗന്ധർവാ വിേജ്ഞയാഃ സാപ്സേരാഗണാഃ
സർേവ നാഗാശ്ച നിഷേധ േശഷവാസുകിതക്ഷകാഃ
മഹാേമരൗ യ ിംശദ് േജ്ഞയാ േദവഗണാ ബുൈധഃ
നീേല തു ൈവഡൂര്യമേയ സിദ്ധാ ഹ്മർഷയസ്തഥാ
ൈദത്യാനാം ദാനവാനാഞ്ച േശ്വതപർവത ഇഷ്യേത
പിതരശ്ചാപി വിേജ്ഞയാ ശൃംഗവന്തം സമാ ിതാഃ
ഇേത്യേത പർവതാഃ േ ഷ്ഠാ ദിവ്യാവാസാഃ കീർതിതാഃ
േതഷാം കക്ഷ്യാവിഭാഗശ്ച ജംബൂദ്വീേപ ഭേവദയം
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േതഷാം ന േചഷ്ടിതം കാര്യം ൈസ്വഃ ൈസ്വഃ കർമപരാ ൈമഃ
പരിച്ഛദവിേശഷ േതഷാം മാനുഷേലാകവത്
സർേവ ഭാവാശ്ച ദിവ്യാനാം കാര്യാ മാനുഷസം യാഃ
േതഷാന്ത്വനിമിഷത്വം യത്തന്ന കാര്യം േയാ ഭിഃ
ഇഹ ഭാവാ രസാൈശ്ചവ ദൃഷ്ടാേവവ തിഷ്ഠിതാഃ
ദൃഷ്ട്യാ ഹി സൂചിേതാ ഭാവഃ പുനരംൈഗർവിഭാവ്യേത
ഏവം കക്ഷ്യാവിഭാഗ മയാ േ ാേക്താ ദ്വിേജാത്തമാഃ
പുനൈശ്ചവ വക്ഷ്യാമി വൃത്തീനാ ലക്ഷണം
ചതുർവിധാ വൃത്തിശ്ച േ ാക്താ നാട്യ േയാഗതഃ
ആവന്തീ ദാക്ഷിണാത്യാ ച പാഞ്ചാലീ േചാ മാഗധീ
അ ാഹ വൃത്തിരിതി കസ്മാത് ഉച്യേത പൃഥിവ്യാം
നാനാേദശേവഷഭാഷാചാരവാർതാഃ ഖ്യാപയതീതി വൃത്തിഃ

വൃത്തിശ്ച നിേവദേന അ ാഹ - യഥാ പൃഥിവ്യാം ബഹേവാ
േദശാഃ സന്തി , കഥമാസാം ചതുർവിധത്വം ഉപപന്നം,
സമാനലക്ഷണശ്ചാസാം േയാഗ ഉച്യേത സത്യേമതത്
സമാനലക്ഷണ ആസാം േയാഗഃ കി
നാനാേദശേവഷഭാഷാചാേരാ േലാക ഇതി കൃത്വാ േലാകാനുമേതന
വൃത്തിസം ിതസ്യ നാട്യസ്യ വൃത്തീനാം മയാ
ചതുർവിധത്വമഭിഹിതം ഭാരതീ സാത്ത്വതീ ൈകശിക്യാരഭടീ
േചതി വൃത്തിസം ിൈതശ്ച േയാൈഗരഭിഹിതാ േദശാഃ യതഃ

വൃത്തിചതുഷ്ടയമഭിനിർവൃത്തം േയാഗേശ്ചാത്പാദിതഃ ത
ദാക്ഷിണാത്യാസ്താവത് ബഹുനൃത്തഗീതവാദ്യാ ൈകശികീ ായാഃ
ചതുരമധുരലലിതാംഗാഭിനയാശ്ച തദ്യഥാ -
മേഹേ ാ മലയഃ സേഹ്യാ േമകലഃ പാലമഞ്ജരഃ
ഏേതഷു േയ ിതാ േദശാഃ സ േജ്ഞേയാ ദക്ഷിണാപഥഃ
േകാസലാഗ്ഗ്േസ്താശലാൈശ്ചവ കലിംഗാ യവനാ ഖസാഃ

വിഡാ മഹാരാ ാ ൈവഷ്ണാ ൈവ വാനവാസജാഃ
ദക്ഷിണസ്യ സമു സ്യ തഥാ വിന്ധ്യസ്യ ചാന്തേര
േയ േദശാേസ്തഷു യുഞ്ജീത ദാക്ഷിണാത്യാം തു നിത്യശഃ
ആവന്തികാ ൈവദിശികാഃ സൗരാ ാ മാലവാസ്തഥാ
ൈസന്ധവാസ്ത്വഥ സൗവീരാ ആവർതാഃ സാർബുേദയകാഃ
ദാശാർണാൈ പുരാൈശ്ചവ തഥാ ൈവ മാർതികാവതാഃ
കുർവന്ത്യാവന്തികീേമേത വൃത്തിം നിത്യേമവ തു
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സാത്ത്വതീം ൈകശികീം ൈചവ വൃത്തിേമഷാം സമാ ിതാ
ഭേവത് േ ്യാേഗാ നാേട്യഽ സ തു കാര്യഃ േയാ ഭിഃ
അംഗാ വംഗാഃ കലിംഗാശ്ച വത്സാൈശ്ചേവാ മാഗധാഃ
പൗ ാ േനപാലകാൈശ്ചവ അന്തർഗിരിബഹിർഗിരാഃ
തഥാ വംഗമാ േജ്ഞയാ മലദാ മല്ലവർതകാഃ

േഹ്മാത്തര ഭൃതേയാ ഭാർഗവാ മാർഗവാസ്തഥാ
ാേജ്യാതിഷാഃ പുലിന്ദാശ്ച ൈവേദഹാസ്താ ലിപ്തകാഃ
ാംഗാഃ ാവൃതയൈശ്ചവ യുഞ്ജന്തീേഹാ മാഗധീം

അേന്യഽപി േദശാഃ ാച്യാം േയ പുരാേണ സ കീർതിതാഃ
േതഷു യുജ്യേത േഹ്യഷാ വൃത്തിേശ്ചാ മാഗധീ
പാഞ്ചാലാ സൗരേസനാശ്ച കാശ്മീരാ ഹസ്തിനാപുരാഃ
ബാ ീകാ ശല്യകാൈശ്ചവ മ കൗശീനരാസ്തഥാ
ഹിമവത്സം ിതാ േയ തു ഗംഗായാേശ്ചാത്തരാം ദിശം
േയ ിതാ ൈവ ജനപദാേസ്തഷു പാഞ്ചാലമധ്യമാഃ
പാഞ്ചാലമധ്യമായാം തു സാത്ത്വത്യാരഭടീ താ

േയാഗസ്ത്വൽപഗീതാർഥ ആവിദ്ധഗതിവി മഃ
ദ്വിധാ ിയാ ഭവത്യാസാം രംഗപീഠപരി േമ

ദക്ഷിണ േദശാ ച തഥാ ചാപ്യ ദക്ഷിണാ
ആവന്തീ ദാക്ഷിണാത്യാ ച ദക്ഷിണപരി േമ
അപസവ്യ േദശാ പാഞ്ചാലീ േചാ മാഗധീ
ആവന്ത്യാം ദാക്ഷിണാത്യായാം പാർശ്വദ്വാരമേഥാത്തരം
പാഞ്ചാല്യാേമാ മാഗധ്യാം േയാജ്യം ദ്വാരം തു ദക്ഷിണം
ഏകീഭൂതാഃ പുനൈശ്ചതാഃ േയാക്തവ്യാഃ േയാ ഭിഃ
പാർഷദം േദശകാലൗ വാപ്യർഥയുക്തിമേവക്ഷ്യ ച
േയഷു േദേശഷു യാ കാര്യാ വൃത്തിഃ പരികീർതിതാ
തദ്വൃത്തികാനി രൂപാണി േതഷു തജ്ജ്ഞഃ േയാജേയത്
ഏകീഭൂതാഃ പുനേസ്ത്വതാ നാടകാദൗ ഭവന്തി ഹി
അേവക്ഷ്യ വൃത്തിബാഹുല്യം തത്തത്കർമ സമാചേരത്
സാർേഥ ബാഹുല്യേമകസ്യ േശഷാണാമഥ ബുദ്ധിമാൻ
േയഷാമന്യസ്യ ബാഹുല്യം വൃത്തിം പൂരേയത്തദാ

േയാേഗാ ദ്വിവിധൈശ്ചവ വിേജ്ഞേയാ നാടകാ യഃ
സുകുമാരസ്തഥാവിേദ്ധാ നാട്യയുക്തിസമാ യഃ
യത്ത്വാവിദ്ധാംഗഹാര േച്ഛദ്യേഭദ്യാഹവാത്മകം
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മാേയ ജാലബഹുലം പുസ്തേനപഥ്യസംയുതം
പുരുൈഷർബഹുഭിര ക്തമൽപ ീകം തൈഥവ ച
സാത്ത്വത്യാരഭടീയുക്തം നാട്യമാവിദ്ധസഞ്ജ്ഞിതം
ഡിമഃ സമവകാരശ്ച വ്യാേയാേഗഹാമൃഗൗ തഥാ
ഏതാന്യാവിദ്ധസഞ്ജ്ഞാനി വിേജ്ഞയാനി േയാ ഭിഃ
ഏഷാം േയാഗഃ കർതേവ്യാ ൈദത്യദാനവരാക്ഷൈസഃ
ഉദ്ധതാ േയ ച പുരുഷാഃ ശൗര്യവീര്യബലാന്വിതാഃ
നാടകം സ കരണം ഭാേണാ വീഥ്യങ്കനാടിേക
സുകുമാര േയാഗാണി മാനുേഷഷ്വാ ിതാ േയ
അഥ ബാഹ്യ േയാേഗഷു േ ക്ഷാഗൃഹവിവർജിേത
വിദിക്ഷ്വപി ഭേവ ംഗഃ കദാചിദ് ഭർതുരാജ്ഞയാ
പൃഷ്ഠ കുതപം നാേട്യ യുക്താ യേതാ മുഖം ഭരതാഃ
സാ പൂർവാ മന്തവ്യാ േയാഗകാേല തു നാട്യൈജ്ഞഃ
ദ്വാരാണി ഷട് ൈചവ ഭവന്തി ചാസ്യ
രംഗസ്യ ദിഗ്ഭാഗവിനിശ്ചിതാനി
നാട്യ േയാേഗണ ഖലു േവേശ

ാച്യാം തീച്യാം ച ദിശി േവശഃ
വിധാനമുത് മ്യ യഥാ ച രംേഗ
വിനാ മാണാദ്വിദിശഃ േയാേഗ
ദ്വാര യസ്മാത്സമൃദംഗഭാണ്ഡം

ാചീം ദിശം താം മനസാഽധ്യവേസ്യത്
വേയാഽനുരൂപഃ ഥമ േവേശാ േവേശാഽനുരൂപശ്ച ഗതി ചാരഃ
ഗതി ചാരാനുഗതശ്ച പാഠ്യം
പാഠ്യാനുരൂപാഭിനയശ്ച കാര്യഃ
ധർമീ യാ ദ്വിവിധാ േ ാക്താ മയാ പൂർവം ദ്വിേജാത്തമാഃ
ലൗകികീ നാട്യധർമീ ച തേയാർവക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
സ്വഭാവഭാേവാപഗതം ശുദ്ധം ത്വവികൃതം തഥാ
േലാകവാർതാ ിേയാേപതമംഗലീലാവിവർജിതം
സ്വഭാവാഭിനേയാേപതം നാനാ ീപുരുഷാ യം
യദീദൃശം ഭേവന്നാട്യം േലാകധർമീ തു സാ താ
അതിവാക്യ ിേയാേപതമതിസത്ത്വാതിഭാവകം
ലീലാംഗഹാരാഭിനയം നാട്യലക്ഷണലക്ഷിതം
സ്വരാലങ്കാരസംയുക്തമസ്വസ്ഥപുരുഷാ യം
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യദീദൃശം ഭേവന്നാട്യം നാട്യധർമീ തു സാ താ
േലാക സിദ്ധം വ്യ യദാ നാേട്യ യുജ്യേത
മൂർതിമത് സാഭിലാഷഞ്ച നാട്യധർമീ തു സാ താ
ആസേന്നാക്ത യദ്വാക്യം ന ശൃണ്വന്തി പര രം
അനുക്തം യേത വാക്യം നാട്യധർമീ തു സാ താ
ൈശലയാനവിമാനാനി ചർമവർമായുധധ്വജാഃ
മൂർതിമന്തഃ യുജ്യേന്ത നാട്യധർമീ തു സാ താ
യ ഏകാം ഭൂമികാം കൃത്വാ കുർവീൈതകാന്തേരഽപരാം
കൗശല്യാേദകകത്വാദ്വാ നാട്യധർമീ തു സാ താ
യാ ഗമ്യാ മദാ ഭൂത്വാ ഗമ്യാ ഭൂമിഷു യുജ്യേത
ഗമ്യാ ഭൂമിഷ്വഗമ്യാ ച നാട്യധർമീ തു സാ താ
ലലിൈതരംഗവിന്യാൈസസ്തേഥാത്ക്ഷിപ്തപദ ൈമഃ
നൃത്യേത ഗമ്യേത യച്ച നാട്യധർമീ തു സാ താ
േയാഽയം സ്വഭാേവാ േലാകസ്യ സുഖദുഃഖ ിയാത്മകഃ
േസാഽംഗാഭിനയസംയുേക്താ നാട്യധർമീ തു സാ താ
യേശ്ചതിഹാസേവദാർേഥാ ഹ്മണാ സമുദാഹൃതഃ
ദിവ്യമാനുഷരത്യർഥം നാട്യധർമീ തു സാ താ
യശ്ച കക്ഷ്യാവിഭാേഗാഽയം നാനാവിധിസമാ ിതഃ
രംഗപീഠഗതഃ േ ാേക്താ നാട്യധർമീ തു സാ ഭേവത്
നാട്യധർമീ വൃത്തം ഹി സദാ നാട്യം േയാജേയത്
ന ഹ്യംഗാഭിനയാത്കിഞ്ചിദൃേത രാഗ വർതേത
സർവസ്യ സഹേജാ ഭാവഃ സർേവാ ഹ്യഭിനേയാഽർഥതഃ
അംഗാലങ്കാരേചഷ്ടാഭിർനാട്യധർമീ കീർതിതാ
ഏവം കക്ഷ്യാവിഭാഗ ധർമീ യുക്തയ ഏവ ച
വിേജ്ഞയാ നാട്യതത്ത്വൈജ്ഞഃ േയാക്തവ്യാശ്ച തത്ത്വതഃ
ഉേക്താ മേയഹാഭിനേയാ യഥാവത് ശാഖാകൃേതാ യശ്ച കൃേതാഽംഗഹാൈരഃ
പുനശ്ച വാക്യാഭിനയം യഥാവദ്വേക്ഷ്യ സ്വരവ്യഞ്ജനവർണയുക്തം
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ കരയുക്തിധർമീവ്യഞ്ജേകാ നാമ

േയാദേശാഽധ്യായഃ
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ചതുർദേശാഽധ്യായഃ

േയാ വാഗഭിനയഃ േ ാേക്താ മയാ പൂർവം ദ്വിേജാത്തമാഃ
ലക്ഷണം തസ്യ വക്ഷ്യാമി സ്വരവ്യഞ്ജനസംഭവം
വാചി യത്ന കർതേവ്യാ നാട്യേസ്യയം തനുഃ താ
അംഗേനപഥ്യസത്ത്വാനി വാക്യാർഥം വ്യഞ്ജയന്തി ഹി
വാങ്മയാനീഹ ശാ ാണി വാങ്നിഷ്ഠാനി തൈഥവ ച
തസ്മാദ്വാചഃ പരം നാസ്തി വാഗ് ഹി സർവസ്യ കാരണം
ആഗമനാമാഖ്യാതനിപാേതാപസർഗസമാസതദ്ധിൈതര ക്തഃ
സന്ധിവചനവിഭക്ത പ ഹനിയുേക്താ വാചികാഭിനയഃ
ദ്വിവിധം ഹി തം പാഠ്യം സം തം ാകൃതം തഥാ
തേയാർവിഭാഗം വക്ഷ്യാമി യഥാവദനുപൂർവശഃ
വ്യഞ്ജനാനി സ്വരാൈശ്ചവ സന്ധേയാഽഥ വിഭക്തയഃ
നാമാഖ്യാേതാപസർഗാശ്ച നിപാതാസ്തദ്ധിതാസ്തഥാ
ഏൈതരംൈഗഃ സമാൈസശ്ച നാനാധാതുസമാ യം
വിേജ്ഞയം സം തം പാഠ്യം േയാഗഞ്ച നിേബാധത
അകാരാദ്യാഃ സ്വരാ േജ്ഞയാ ഔകാരാന്താശ്ചതുർദശ
ഹകാരാന്താനി കാദീനി വ്യഞ്ജനാനി വിദുർബുധാഃ
ത സ്വരാശ്ചതുർദശ - അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ ൠ ഌ ൡ ഏ ഐ
ഓ ഔ ഇതി സ്വരാ േജ്ഞയാഃ
കാദീനി വ്യഞ്ജനാനി യഥാ - ക ഖ ഗ ഘ ങ ച ഛ ജ ഝ
ഞ ട ഠ ഡ ഢ ണ ത ഥ ദ ധ ന പ ഫ ബ ഭ മ യ ര ല വ
ശ ഷ സ ഹ ഇതി വ്യഞ്ജനവർഗഃ
വർേഗ വർേഗ സമാഖ്യാതൗ ദ്വൗ വർണൗ ാഗവസ്ഥിതൗ
അേഘാഷാ ഇതി േയ ത്വേന്യ സേഘാഷാഃ സ കീർതിതാഃ
അഷ്ടൗ സ്ഥാനാനി വർണാനാമുരഃ കണ്ഠഃ ശിരസ്തഥാ
ജിഹ്വാമൂലശ്ച ദന്താശ്ച നാസിേകാഷ്ഠൗ ച താലു ച
അ കു ഹ വിസർജനീയാഃ കണ്ഠ്യാഃ ഇ ചു യ ശാസ്താലവ്യാഃ
ഋ ടു ര ഷാ മൂർധന്യാഃ ഌ തു ല സാ ദന്ത്യാഃ ഉ
പൂപധ്മാനീയാ ഓഷ്ഠ്യാഃ ഇതി പഫാഭ്യാം ാക്
അർധവിസർഗസദൃശഃ ഉപധ്മാനീയഃ ഇതി കഖാഭ്യാം

ാക് അർധവിസർഗസദൃേശാ ജിഹ്വമൂലീയഃ ഏ ഐ കണ്ഠ്യതാലവ്യൗ
ഓ ഔ കേണ്ഠ്യാഷ്ഠ്യൗ വകാേരാ ദേന്ത്യാഷ്ഠ്യഃ ങ ഞ ണ ന മാ
അനുനാസികാഃ വിസർജനീയഃ ഔരസ്യഃ ഇേത്യേക
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സർവവർണാനാം മുഖം സ്ഥാനമിത്യപേര
ദ്വൗ ദ്വൗ വർണൗ തു വർഗാദ്യൗ ശഷസാശ്ച േയാഽപേര
അേഘാഷാ േഘാഷവന്ത തേതാഽേന്യ പരികീർതിതാഃ
ഏേത േഘാഷാേഘാഷാഃ കേണ്ഠ്യാഷ്ഠ്യാ ദന്ത്യജിഹ്വാനുനാസിക്യാഃ
ഊഷ്മാണസ്താലവ്യാഃ വിസർജനീയാശ്ച േബാദ്ധവ്യാഃ
ഗഘങ ജഝഞ ഡഢണ ദധന ബഭമ തൈഥവ യരലവാ മതാ േഘാഷാഃ
കഖ ചഛ ടഠ തഥ പഫ ഇതി വർേഗഷ്വേഘാഷാഃ സ ഃ
കഖഗഘങാഃ കണ്ഠസ്ഥാസ്താലുസ്ഥാനാ ചഛജഝഞാഃ
ടഠഡഢണാ മൂർധന്യാസ്തഥദധനാൈശ്ചവ ദന്തസ്ഥാഃ
പഫബഭമാേസ്ത്വാഷ്ഠ്യാഃ സ ഃ ദന്ത്യാ ഌലസാ അഹൗ ച കണ്ഠസ്ഥൗ
താലവ്യാ ഇചുയശാ സ രൃടുരഷാ മൂർധസ്ഥിതാ േജ്ഞയാഃ
ഌൡ ദന്ത്യൗ ഓഔ കേണ്ഠാഷ്ഠ്യൗ ഏഐകാരൗ ച കണ്ഠതാലവ്യൗ
കേണ്ഠ്യാ വിസർജനീേയാ ജിഹ്വാമൂലമുദ്ഭവഃ കഖേയാഃ
പഫേയാേരാഷ്ഠസ്ഥാനം ഭേവദുകാരഃ സ്വേരാ വിവൃതഃ

ഷ്ടാഃ കാദ്യാ മാന്താഃ ശഷസഹകാരാസ്തഥാ വിവൃതാഃ
അന്തസ്ഥാഃ സംവൃതജാഃ ങഞണനമാ നാസിേകാദ്ഭവാ േജ്ഞയാഃ
ഊഷ്മാണശ്ച ശഷസഹാഃ യരലവവർണാസ്തൈഥവ ചാന്തഃസ്ഥാഃ
ജിഹ്വാമൂലീയഃ ഉപധ്മാനീയസഞ്ജ്ഞയാ േജ്ഞയഃ
കചടതപാ സ്വരിതാഃ സ ഃ ഖഛഠഥഫാ സ ഃ സദാ മ്യാഃ
കേണ്ഠ്യാരസ്യാൻ വിദ്യാത് ഘഝഢധഭാൻ പാഠ്യസ േയാേഗ തു
േവേദ്യാ വിസർജനീേയാ ജിഹ്വാസ്ഥാേന സ്ഥിേതാ വർണഃ
ഏേത വ്യഞ്ജനവർണാഃ സമാസതഃ സഞ്ജ്ഞയാ മയാ കഥിതാഃ
ശബ്ദവിഷയ േയാേഗ സ്വരാം ഭൂയഃ വക്ഷ്യാമി
യസ്മിൻ സ്ഥാേന സ സേമാ വിേജ്ഞേയാ യഃ സവർണസഞ്ജ്േഞാഽസൗ
യ ഇേമ സ്വരാശ്ചതുർദശ നിർദിഷ്ടാസ്ത ൈവ ദശ സമാനാഃ
പൂർേവാ സ്വഃ േതഷാം പരശ്ച ദീർേഘാഽവഗന്തവ്യഃ
ഇത്ഥം വ്യഞ്ജനേയാൈഗഃ സ്വൈരശ്ച സാഖ്യാതനാമപദവിഹിൈതഃ
കാവ്യനിബന്ധാശ്ച സ ർധാതുനിപാേതാപസർഗാ
ഏഭിർവ്യഞ്ജനവർൈഗർനാമാഖ്യാേതാപസർഗനിപാൈതഃ
തദ്ധിതസന്ധിവിഭക്തിഭിരധിഷ്ഠിതഃ ശബ്ദ ഇത ക്തഃ
പൂർവാചാൈര്യരുക്തം ശബ്ദാനാം ലക്ഷണം സമാസേയാേഗന
വിസ്തരശഃ പുനേരവ കരണവശാത് സ വക്ഷ്യാമി
അർഥ ധാനം നാമ സ്യാദാഖ്യാതം തു ിയാകൃതം
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േദ്യാതയന്ത പസർഗാ വിേശഷം ഭാവസം യം
തത് ാഹുഃ സപ്തവിധം ഷട്കാരകസംയുതം ഥിതസാധ്യം
നിർേദശസ ദാനാപദാന ഭൃതിസഞ്ജ്ഞാഭിഃ
നാമാഖ്യാതാർഥവിഷയം വിേശഷം േദ്യാതയന്തി േത
പൃഥക്തേ ാപസർേഗേഭ്യാ നിപാതാ നിയേമഽച േത
സ ത്യതീതകാല ിയാദിസംേയാജിതം ഥിതസാധ്യം
വചനം നാഗതയുക്തം സുസദൃശസംേയാജനവിഭക്തം
പഞ്ചശതധാതുയുക്തം പഞ്ചഗുണം പഞ്ചവിധമിദം വാപി
സ്വാദ്യധികാരഗുൈണരർഥവിേശൈഷർവിഭൂഷിതന്യാസം

ാതിപദികാർഥലിംൈഗര ക്തം പഞ്ചവിധമിദം േജ്ഞയം
ആഖ്യാതം പാഠ്യകൃതം േജ്ഞയം നാനാർഥാ യവിേശഷം
വചനം നാമസേമതം പുരുഷവിഭക്തം തദാഖ്യാതം

ാതിപദികാർഥയുക്താന്ധാത്വർഥാനുപസൃജന്തി േയ സ്വാർൈഥഃ
ഉപസർഗാ ഹ പദിഷ്ടാസ്തസ്മാത് സം ാരശാേ ഽസ്മിൻ

ാതിപദികാർഥേയാഗാദ്ധാതുച്ഛേന്ദാനിരുക്തയുക്ത്യാ ച
യസ്മാന്നിപതന്തി പേദ തസ്മാത്േ ാക്താ നിപാതാ

ത്യയവിഭാഗജനിതാഃ കർഷസംേയാഗസത്വവചൈനശ്ച
യസ്മാത്പൂരയേതഽർഥാൻ ത്യയ ഉക്തസ്തതസ്തസ്മാത്
േലാേക കൃതി ത്യയവിഭാഗസംേയാഗസത്വവചൈനശ്ച
താംസ്താൻ പൂരയേതഽർഥാംേസ്തഷു യസ്തദ്ധിതസ്തസ്മാത്
ഏകസ്യ ബഹൂനാം വാ ധാേതാർലിംഗസ്യ വാ പദാനാം വാ
വിഭജന്ത്യർഥം യസ്മാത് വിഭക്തയേസ്തന താഃ േ ാക്താഃ
വിശിഷ്ടാ സ്വരാ യ വ്യഞ്ജനം വാപി േയാഗതഃ
സന്ധീയേത പേദ യസ്മാത്തസ്മാത് സന്ധിഃ കീർതിതഃ
വർണപദ മസിദ്ധഃ പൈദകേയാഗാച്ച വർണേയാഗാച്ച
സന്ധീയേത ച യസ്മാത്തസ്മാത് സന്ധിഃ സമുദ്ദിഷ്ടഃ
ലുപ്തവിഭക്തിർനാമ്നാേമകാർഥം സംഹരത്സമാേസാഽപി
തത്പുരുഷാദികസഞ്ജ്ൈഞർനിർദിഷ്ടഃ ഷഡ്വിേധാ വി ാഃ
ഏഭിഃ ശബ്ദവിധാൈനർവിസ്താരവ്യഞ്ജനാർഥസംയുൈക്തഃ
പദബന്ധാഃ കർതവ്യാ നിബദ്ധബന്ധാ ചൂർണാ വാ
വിഭക്ത്യന്തം പദം േജ്ഞയം നിബദ്ധം ചൂർണേമവ ച
ത ചൂർണപദേസ്യഹ സന്നിേബാധത ലക്ഷണം
അനിബദ്ധപദം ഛേന്ദാവിധാനാനിയതാക്ഷരം
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അർഥാേപക്ഷ്യക്ഷരസ തം േജ്ഞയം ചൂർണപദം ബുൈധഃ
നിബദ്ധാക്ഷരസംയുക്തം യതിേച്ഛദസമന്വിതം
നിബദ്ധം തു പദം േജ്ഞയം മാണനിയതാത്മകം
ഏവം നാനാർഥസംയുൈക്തഃ പാൈദർവർണവിഭൂഷിൈതഃ
ചതുർഭി ഭേവദ ക്തം ഛേന്ദാ വൃത്താഭിധാനവത്
ഷഡ്വിംശതിഃ താേന്യഭിഃ പാൈദശ്ഛന്ദസി സംഖ്യയാ
സമഞ്ചാർധസമൈഞ്ചവ തഥാ വിഷമേമവ ച
ഛേന്ദായുക്തം സമാേസന ിവിധം വൃത്തമിഷ്യേത
നാനാവൃത്തിവിനിഷ്പന്നാ ശബ്ദൈസ്യഷാ തനൂസ്സ്മൃതാ
ഛേന്ദാഹീേനാ ന ശേബ്ദാഽസ്തി ന ച്ഛന്ദശ്ശബ്ദവർജിതം
തസ്മാ ഭ്യസംേയാേഗാ നാട്യേസ്യാേദ്യാതകഃ തഃ
ഏകാക്ഷരം ഭേവദുക്തമത ക്തം ദ്വ്യക്ഷരം ഭേവത്
മധ്യം ്യക്ഷരമിത്യാഹുഃ തിഷ്ഠാ ചതുരക്ഷരാ
സു തിഷ്ഠാ ഭേവത് പഞ്ച ഗായ ീ ഷഡ് ഭേവദിഹ
സപ്താക്ഷരാ ഭേവദുഷ്ണിഗഷ്ടാക്ഷരാനു ബുച്യേത
നവാക്ഷരാ തു ബൃഹതീ പങ്ക്തിൈശ്ചവ ദശാക്ഷരാ
ഏകാദശാക്ഷരാ ി ബ് ജഗതീ ദ്വാദശാക്ഷരാ

േയാദശാഽതിജഗതീ ശക്വരീ തു ചതുർദശാ
അതിശക്വരീ പഞ്ചദശാ േഷാഡശാഷ്ടിഃ കീർതിതാ
അത്യഷ്ടിഃ സ്യാത്സപ്തദശാ ധൃതിരഷ്ടാദശാക്ഷരാ
ഏേകാനവിംശതിർധൃതിഃ കൃതിർവിംശതിേരവ ച

കൃതിൈശ്ചകവിംശത്യാ ദ്വാവിംശത്യാകൃതിസ്തഥാ
വികൃതിഃ സ്യാത് േയാവിംശാ ചതുർവിംശാ ച സ തിഃ
പഞ്ചവിംശത്യതികൃതിഃ ഷഡ്വിംശത ത്കൃതിർഭേവത്
അേതാഽധികാക്ഷരം ഛേന്ദാ മാലാവൃത്തം തദിഷ്യേത
ഛന്ദസാം തു തഥാ േഹ്യേത േഭദാഃ സ്താരേയാഗതഃ
അസംേഖ്യയ മാണാനി വൃത്താന്യാഹുരേതാ ബുധാഃ
ഗായ ീ ഭൃതിേത്ത്വഷാം മാണം സംവിധീയേത

േയാഗജാനി സർവാണി ായേശാ ന ഭവന്തി ഹി
വൃത്താനി ച ചതുഷ്ഷഷ്ടിർഗായ ്യാം കീർതിതാനി തു
ശതം വിംശതിരഷ്ടൗ ച വൃത്താന ഷ്ണിഹ്യേഥാച്യേത
ഷട്പഞ്ചാശച്ഛേത േദ്വ ച വൃത്താനാമപ്യനു ഭി
ശതാനി പഞ്ച വൃതാനാം ബൃഹത്യാം ദ്വാദൈശവ ച
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പങ്ക്ത്യാം സഹ ം വൃത്താനാം ചതുർവിംശതിേരവ ച
ൈ േഭ േദ്വ സഹേ ച ചത്വാരിംശത്തഥാഷ്ട ച
സഹ ാണ്യപി ചത്വാരി നവതിശ്ച ഷഡുത്തരാ
ജഗത്യാം സമവർണാനാം വൃത്താനാമിഹ സർവശഃ
അഷ്ടൗ സഹ ാണി ശതം ദ്വ്യധികാ നവതിഃ പുനഃ
ജഗത്യാമതിപൂർവായാം വൃത്താനാം പരിമാണതഃ
ശതാനി ീണ്യശീതിശ്ച സഹ ാണ്യപി േഷാഡശ
വൃത്താനി ൈചവ ചത്വാരി ശക്വര്യാഃ പരിസംഖ്യയാ
ദ്വാ ിംശച്ച സഹ ാണി സപ്ത ൈചവ ശതാനി ച
അഷ്ടൗ ഷഷ്ടിശ്ച വൃത്താനി ഹ്യാ യന്ത്യതിശക്വരീം
പഞ്ചഷഷ്ടിസഹ ാണി സഹ ാർധഞ്ച സംഖ്യയാ
ഷട് ിംശൈച്ചവ വൃത്താനി ഹ്യഷ്ട്യാം നിഗദിതാനി ച
ഏക ിംശത്സഹ ാണി വൃത്താനാഞ്ച ദ്വിസപ്തതിഃ
തഥാ ശതസഹ ഞ്ച ഛന്ദാംസ്യത്യഷ്ടിസഞ്ജ്ഞിേത
ധൃത്യാമപി ഹി പിേണ്ഡന വൃത്താന്യാകൽപിതാനി തു
തജ്ജ്ൈഞഃ ശതസഹേ േദ്വ ശതേമകം തൈഥവ ച
ദ്വിഷഷ്ടിശ്ച സഹ ാണി ചത്വാരിംശച്ച േയാഗതഃ
ചത്വാരി ൈചവ വൃത്താനി സമസംഖ്യാ യാണി തു
അതിധൃത്യാം സഹ ാണി ചതുർവിംശതിേരവ ച
തഥാ ശതസഹ ാണി പഞ്ച വൃത്തശതദ്വയം
അഷ്ടാശീതിശ്ച വൃത്താനി വൃത്തൈജ്ഞഃ കഥിതാനി ച
കൃതൗ ശതസഹ ാണി ദശ േ ാക്താനി സംഖ്യയാ
ചത്വാരിംശത്തഥാ ചാഷ്ടൗ സഹ ാണി ശതാനി ച
പഞ്ചഷട്സപ്തതിൈശ്ചവ വൃത്താനാം പരിമാണതഃ
തഥാ ശതസഹ ാണാം കൃതൗ വിംശതിർഭേവത്
സപ്ത ൈവ ഗദിതാസ്ത്വ നവതിൈശ്ചവ സംഖ്യയാ
സഹ ാണി ശതം ൈചകം ദ്വിപഞ്ചാശത്തൈഥവ ച
വൃത്താനി പരിമാേണന വൃത്തൈജ്ഞർഗദിതാനി തു
ചത്വാരിംശത്തൈഥകഞ്ച ലക്ഷാണാമഥ സംഖ്യയാ
തഥാ േചഹ സഹ ാണി നവതിശ്ചതുരുത്തരാ
ശത യം സമാഖ്യാതം ഹ്യാകൃത്യാം ചതുരുത്തരം
േജ്ഞയാ ശതസഹ ാണാമശീതി ്യധികാ ബുൈധഃ
അഷ്ടാശീതി സഹ ാണി വൃത്താനാം ഷട് ശതാനി ച
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അഷ്ടൗ ൈചവ തു വൃത്താനി വികൃത്യാം ഗദിതാനി തു
തഥാ ശതസഹ ാണി സപ്തഷഷ്ടിശ്ച സപ്തതിഃ
സപ്ത ൈചവ സഹ ാണി േഷാഡേശ േദ്വ ശേത തഥാ
േകാടിൈശ്ചേവഹ വൃത്താനി സ തൗ കഥിതാനി ൈവ
േകാടി യഞ്ചാഭികൃത്യാം പഞ്ച ിംശദ്ഭിരന്വിതം
പഞ്ചാശദ്ഭിഃ സഹൈ ശ്ച ചതുർഭിരധിൈകസ്തഥാ
ചതുഷ്ടയം ശതാനാം ച ദ്വാ ിംശദ്ഭിഃ സമന്വിതം
ഷട് േകാടയസ്തേഥാത്കൃത്യാം ലക്ഷാണാേമകസപ്തതിഃ
ചതുഷ്ഷഷ്ടിശതാന്യഷ്ടൗ സഹ ാണ്യഷ്ട ൈചവ ഹി
ഉക്താദുത്കൃതിപര്യന്തവൃത്തസംഖ്യാം വിചക്ഷണഃ
ഏേതന ച വികൽേപന വൃേത്തേഷ്വേതഷു നിർദിേശത്
സർേവഷാം ഛന്ദസാേമവം വൃത്താനി കഥിതാനി ൈവ
തി ഃ േകാടേയാ ദശ തഥാ സഹ ാണാം ശതാനി തു
ചത്വാരിംശത്തഥാ േദ്വ ച സഹ ാണി ദൈശവ തു
സപ്തഭിഃ സഹിതാേന്യവ സപ്ത ൈചവ ശതാനി ച
ഷഡ്വിംശതിരിഹാന്യാനി വ്യാഖ്യാതാനി സമാസതഃ
സമാനി ഗണനായുക്തിമാ ിത്യ കഥിതാനി ൈവ
സർേവഷാം ഛന്ദസാേമവം ിൈകർവൃത്തം േയാജേയത്
േജ്ഞയാശ്ചാഷ്ടൗ ികാസ്ത സഞ്ജ്ഞാഭിഃ സ്ഥാനമച്ഛരം

ീണ്യക്ഷരാണി വിേജ്ഞയ ിേകാഽംശഃ പരികൽപിതഃ
ഗുരുലഘ്വക്ഷരകൃതഃ സർവവൃേത്തഷു നിത്യശഃ
ഗുരുപൂർേവാ ഭകാരഃ സ്യാന്മകാേര തു ഗുരു യം
ജകാേരാ ഗുരുമധ്യസ്ഥഃ സകാേരാഽന്ത്യഗുരുസ്തഥാ
ലഘുമധ്യസ്ഥിേതാ േരഫസ്തകാേരാഽന്ത്യലഘുഃ പരഃ
ലഘുപൂർേവാ യകാര നകാേര തു ലഘു യം
ഏേത ഹ്യഷ്ടൗ ികാഃ ാൈജ്ഞർവിേജ്ഞയാ ഹ്മസംഭവാഃ
ലാഘവാർഥം പുനരമീ ഛേന്ദാജ്ഞാനമേവക്ഷ്യ ച
ഏഭിർവിനിർഗതാശ്ചാന്യാ ജാതേയാഽഥ സമാദയഃ
അസ്വരാഃ സസ്വരാൈശ്ചവ േ ാച്യേന്ത വൃത്തലക്ഷൈണഃ
ഗുർേവകം ഗിതി വിേജ്ഞയം തഥാ ലഘു ലിതി തം
നിയതഃ പദവിേച്ഛേദാ യതിരിത്യഭിധീയേത
ഗുരു ദീർഘം തൈഞ്ചവ സംേയാഗപരേമവ ച
സാനുസ്വാരവിസർഗം ച തഥാന്ത്യഞ്ച ലഘു ക്വചിത്
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ഗായ ്യാം ദ്വൗ ികൗ േജ്ഞയൗ ഉഷ്ണിക് ൈചകാധികാക്ഷരാ
അനു പ് ദ്വ്യധികാ ൈചവ ബൃഹത്യാം ച ികാ യഃ
ഏകാക്ഷരാധികാ പങ്ക്തി ി പ് ച ദ്വ്യധികാക്ഷരാ
ചതു ികാ തു ജഗതീ ൈസകാതിജഗതീ പുനഃ
ശക്വരീ ദ്വ്യധികാ പഞ്ച ികാ േജ്ഞയാതിശക്വരീ
ഏകാധികാക്ഷരാഷ്ടിശ്ച ദ്വ്യധികാത്യഷ്ടിരുച്യേത
ഷട് ികാ ധൃതിഃ േ ാക്താ ൈസകാ ചാതിധൃതിസ്തഥാ
കൃതിശ്ച ദ്വ്യധികാ േ ാക്താ കൃത്യാം സപ്ത ൈവ ികാഃ
ആകൃതിസ്ത്വധിൈകേകന ദ്വ്യധികാ വികൃതിസ്തഥാ
അഷ്ട ികാഃ സ തൗ സ്യാത് ൈസകാ ചാഭികൃതിഃ പുനഃ
ഉത്കൃതിർദ്വ്യധികാ ൈചവ വിേജ്ഞയാ ഗണമാനതഃ
ഗുർേവകം ഗ ഇതി േ ാക്തം ഗുരുണീ ഗാവിതി തൗ
ലേഘ്വകം ല ഇതി േജ്ഞയം ലഘുനീ ലാവിതി തൗ
സമ്പദ്വിരാമപാദാശ്ച ൈദവതസ്ഥാനമക്ഷരം
വർണഃ സ്വേരാ വിധിർവൃത്തമിതി ഛേന്ദാഗേതാ വിധിഃ
ൈനവാതിരിക്തം ഹീനം വാ യ സമ്പദ്യേത മഃ
വിധാേന ച്ഛന്ദസാേമഷ സമ്പദിത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതഃ
യ ാർഥസ്യ സമാപ്തിഃ സ്യാത് സ വിരാമ ഇതി തഃ
പാദശ്ച പദ്യേതർധാേതാശ്ചതുർഭാഗ ഇതി തഃ
അഗ്ന്യാദിൈദവതം േ ാക്തം സ്ഥാനം ദ്വിവിധമുച്യേത
ശരീരാ യസംഭൂതം ദിഗാ യമഥാപി ച
ശാരീരം മ സംഭൂതം ഛേന്ദാ ഗായ സഞ്ജ്ഞിതം

േഷ്ട മധ്യം ദിനം േ ാക്തം ൈ ഭം പരികീർത്യേത
തൃതീയസവനഞ്ചാപി ശീർഷണ്യം ജാഗതം ഹി യത്

സ്വം ദീർഘം തൈഞ്ചവ ിവിധഞ്ചാക്ഷരം തം
േശ്വതാദയസ്തഥാ വർണാ വിേജ്ഞയാശ്ഛന്ദസാമിഹ
താരൈശ്ചവ ഹി മ ശ്ച മധ്യമ ിവിധഃ സ്വരഃ

വാവിധാേന ൈചവാസ്യ സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
വിധിർഗണകൃതൈശ്ചവ തൈഥവാർഥകൃേതാ ഭേവത്
ഛന്ദേതാ യസ്യ പാേദ സ്യാദ്ധീനം വാഽധികേമവ വാ
അക്ഷരം നിചൃദിതി േ ാക്തം ഭൂരിക് േചതി ദ്വിേജാത്തമാഃ
അക്ഷരാഭ്യാം സദാ ദ്വാഭ്യാമധികം ഹീനേമവ വാ
തച്ഛേന്ദാ നാമേതാ േജ്ഞയം സ്വരാഡിതി വിരാഡപി
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സർേവഷാേമവ വൃത്താനാം തജ്ജ്ൈഞർേജ്ഞയാ ഗണാ യഃ
ദിേവ്യാ ദിേവ്യതരൈശ്ചവ ദിവ്യമാനുഷ ഏവ ച
ഗായ ഷ്ണിഗനു പ് ച ബൃഹതീ പങ്ക്തിേരവ ച

ി പ് ച ജഗതീ ൈചവ ദിേവ്യാഽയം ഥേമാ ഗണഃ
തഥാതിജഗതീ ൈചവ ശക്വരീ ചാതിശക്വരീ
അഷ്ടിരത്യഷ്ടിരപി ച ധൃതിശ്ചാതിധൃതിർഗണഃ
കൃതിശ്ച കൃതിൈശ്ചവ ഹ്യാകൃതിർവികൃതിസ്തഥാ
സ ത്യഭികൃതീ ൈചവ ഉത്കൃതിർദിവ്യമാനുഷാ
ഏേതഷാം ഛന്ദസാം ഭൂയഃ സ്താരവിധിസം യം
ലക്ഷണം സ വക്ഷ്യാമി നഷ്ടമുദ്ദിഷ്ടേമവ ച

സ്താേരാഽക്ഷരനിർദിേഷ്ടാ മാേ ാക്തശ്ച തൈഥവ ഹി
ദ്വികൗ ാവിതി വർേണാക്തൗ മി ൗ േചത്യപി മാ ികൗ
ഗുേരാരധസ്താദാദ്യസ്യ സ്താേര ലഘു വിന്യേസത്
അ ത സമാേദയാ ഗുരവഃ പൃഷ്ഠതസ്തഥാ

ഥമം ഗുരുഭിർവർൈണർലഘുഭിസ്ത്വവസാനജം
വൃത്ത സർവഛന്ദ സ്താരവിധിേരവ തു
ഗുർവധസ്താല്ലഘും ന്യസ്യ തഥാ ദ്വിദ്വി യേഥാദിതം
ന്യേസ്യത് സ്താരമാർേഗാഽയമക്ഷേരാക്ത നിത്യശഃ
മാ ാസംഖ്യാവിനിർദിേഷ്ടാ ഗേണാ മാ ാവികൽപിതഃ
മി ൗ ാവിതി വിേജ്ഞയൗ പൃഥക് ലക്ഷ്യവിഭാഗതഃ
മാ ാഗേണാ ഗുരുൈശ്ചവ ലഘുനീ ൈചവ ലക്ഷിേത
ആര്യാണാം തു ചതുർമാ ാ സ്താരഃ പരികൽപിതഃ
ഗീതക ഭൃതീനാ പഞ്ചമാേ ാ ഗണഃ തഃ
ൈവതാലീയം പുര ത്യ ഷണ്മാ ാദ്യാസ്തൈഥവ ച

്യക്ഷരാ ികാ േജ്ഞയാ ലഘുഗുർവക്ഷരാന്വിതാഃ
മാ ാഗണവിഭാഗ ഗുരുലഘ്വക്ഷരാ യഃ
അന്ത്യാദ് ദ്വിഗുണിതാ പാദ് ദ്വിദ്വിേരകം ഗുേരാർഭേവത്
ദ്വിഗുണാഞ്ച ലേഘാഃ കൃത്വാ സംഖ്യാം പിേണ്ഡന േയാജേയത്
ആദ്യം സർവഗുരു േജ്ഞയം വൃത്ത സമസഞ്ജ്ഞിതം
േകാശം തു സർവലഘ്വന്ത്യം മി രൂപാണി സർവതഃ
വൃത്താനാം തു സമാനാനാം സംഖ്യാം സംേയാജ്യ താവതീം
രാശ നാമർധവിഷമാം സമാസാദഭിനിർദിേശത്
ഏകാദികാം തഥാ സംഖ്യാം ഛന്ദേസാ വിനിേവശ്യ തു
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യാവത് പൂർണ പൂർേവണ പൂരേയദുത്തരം ഗണം
സമാനാം വിഷമാണാം ച സംഗുണയ്യ തഥാ ടം
രാശ നാമഭിജാനീയാദ്വിഷമാണാം സമാസതഃ
ഏവം കൃത്വാ തു സർേവഷാം പേരഷാം പൂർവപൂരണം

മാൈന്നധനേമൈകകം തിേലാമം വിസർജേയത്
സർേവഷാം ഛന്ദസാേമവം ലഘ്വക്ഷരവിനിശ്ചയം
ജാനീത സമവൃത്താനാം സംഖ്യാം സങ്ക്േഷപതസ്തഥാ
വൃത്തസ്യ പരിമാണ ഛിത്വാർേധന യഥാ മം
ന്യേസല്ലഘു യഥാ ൈസകമക്ഷരം ഗുരു ചാപ്യഥ
ഏവം വിന്യസ്യ വൃത്താനാം നേഷ്ടാദ്ദിഷ്ടവിഭാഗതഃ
ഗുരുലഘ്വക്ഷരാണീഹ സർവഛന്ദ ദർശേയത്
ഇതി ഛന്ദാംസി യാനീഹ മേയാക്താനി ദ്വിേജാത്തമാഃ
വൃത്താേന്യേതഷു നാേട്യഽസ്മിൻ േയാജ്യാനി നിേബാധത
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ വാചികാഭിനേയ ഛേന്ദാവിധാനം
നാമ ചതുർദേശാഽധ്യായഃ
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പഞ്ചദേശാഽധ്യായഃ

ഛന്ദാംേസ്യവം ഹി യാനീഹ മേയാക്താനി ദ്വിേജാത്തമാഃ
വൃത്താനി േതഷു നാേട്യഽസ്മിൻ േയാജ്യാനി നിേബാധത
ആേദ്യ പുനരേന്ത്യ േദ്വ േദ്വ ഗുരുണീ േചത്
സാ സ്യാത്തനുമധ്യാ ഗായ സമുത്ഥാ
യഥാ സന്ത്യക്തവിഭൂഷാ ഷ്ടാഞ്ജനേന ാ
ഹസ്താർപിതഗണ്ഡാ കിം ത്വം തനുമധ്യാ
ലഘുഗണ ആദൗ ഭവതി ചതുഷ്കഃ
ഗുരുയുഗമേന്ത്യ മകരകശീർഷാ
യഥാ സ്വയമുപയാന്തം ഭജസി ന കാന്തം
ഭയകരി കിം ത്വം മകരകശീർഷാ
ഏകമാ ം ഷട്േക സ്യാദ് ദ്വിതീയം പാേദ
ഖ്യാതരൂപാ വൃേത്ത സാ മാലിനീ നാമ്നാ
ഷഡക്ഷരകൃേത പാേദ ലഘു യ ദ്വിതീയകം
േശഷാണി തു ഗുരൂണി സ ർമാലിനീ സാ മതാ യഥാ
സ്നാനഗന്ധാധിൈക്യർവ ഭൂഷാേയാൈഗഃ
വ്യക്തേമവാസൗ ത്വം മാലിനീ ഖ്യാതാ
ദ്വിതീയം പഞ്ചമം ൈചവ ലഘു യ തിഷ്ഠിതം
േശഷാണി ച ഗുരൂണി സ ർമാലതീ നാമ സാ യഥാ
േശാഭേത ബദ്ധയാ ഷട്പദാവിദ്ധയാ
മാലതീമാലയാ മാനിനീ ലീലയാ
ദ്വിതീയം ച ചതുർഥം ച പഞ്ചമം ച യദാ ലഘു
യസ്യാഃ സപ്താക്ഷേര പാേദ േജ്ഞയാ സാ തൂദ്ധതാ യഥാ
സൗ ികൗ യദി പാേദ ഹ്യന്തിമശ്ച ഗകാരഃ
ഉഷ്ണിഗുത്ഥിതപാദാ ഉദ്ധതാ ഖലു നാമ്നാ
ദന്തകൃന്തകൃതാ ം വ്യാകുലാലകേശാഭം
ശംസതീവ തവാസ്യം നിർദയം രതയുദ്ധം
ആദൗ േദ്വ നിധേന ൈചവ ഗുരുണീ യ ൈവ സദാ
പാേദ സപ്താക്ഷേര േജ്ഞയാ നാമ്നാ മരമാലികാ
പാേദ പാേദ നിവിഷ്ടൗ സമ്യഗ്വിരചിതൗ ത്സൗ
അേന്ത്യ യദി ഗകാരഃ സാ തു മരമാലാ
യഥാ നാനാകുസുമചിേ ാേപ്ത സുരഭിമാേസ
ഏഷാ മതി മത്താ കാേന്ത മരമാലാ
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ആദ്യം തൃതീയമന്ത്യം ച പഞ്ചമം സപ്തമം തഥാ
ഗുരൂണ്യഷ്ടാക്ഷേര പാേദ സിംഹേലേഖതി സാ യഥാ
ജാതു യസ്യ ഗൗ ന , പാേദ സംസ്ഥിതഃ സമസ്വരൂേപ
താമനു ബാ യസ്ഥാം വാവദന്തി സിംഹേലഖാം
യത്ത്വയാ ഹ്യേനകഭാൈവേശ്ചഷ്ടിതം രഹഃ സുഗാ ി
തന്മേനാ മമ വിഷ്ടം വൃത്തമദ്യ സിംഹേലഖം
ചതുർഥം ച ദ്വിതീയം ച ഷഷ്ഠമഷ്ടമേമവ ച
ഗുരൂണ്യഷ്ടാക്ഷേര പാേദ യ തന്മത്തേചഷ്ടിതം
യദാ തു ജാത്പരൗ രലൗ ഗകാര ഏവ ച സ്ഥിതഃ
അനു ബുദ്ഭവം തദാ വദന്തി മത്തേചഷ്ടിതം
യഥാ ചരാവഘൂർണിേതക്ഷണം വിലംബിതാകുലാലകം
അസംസ്ഥിൈതഃ പൈദഃ ിയാ കേരാതി മത്തേചഷ്ടിതം
അഷ്ടാക്ഷരകൃേത പാേദ സർവാേണ്യവ ഭവന്തി ഹി
ഗുരൂണി യസ്മിൻസാ നാമ്നാ വിദ ന്മാേലതി കീർതിതാ
മൗ ഗൗ ചാന്ത്യൗ യസ്യാഃ പാേദ പാദസ്യാേന്ത വിേച്ഛദശ്ച
സാ ചാനു പ്ഛന്ദസ ക്താ നിത്യം സദ്ഭിർവിദ ന്മാലാ
സാംേഭാഭാൈരരാനാനദ്ഭിഃ ശ്യാമാംേഭാൈദർവ്യാേപ്ത േവ്യാമ്നി
ആദിത്യാംശു ർധിേന്യഷാ ദി ാന്താ വിദ ന്മാലാ
പഞ്ചമം സപ്തമം ചാന്ത്യം ഗുരു പാേദഽഷ്ടേക തഥാ
ഛേന്ദാൈജ്ഞർേജ്ഞയേമത വൃത്തം ചിത്തവിലാസിതം
സ്മിതവശവി കാൈശർദശനപൈദരമീഭിഃ
വരതനു പൂർണച ം തവ മുഖമാവൃേണാതി
നവാക്ഷരകൃേത പാേദ ീണി സ ർൈനധനാനി ച
ഗുരൂണി യസ്യാഃ സാ നാമ്നാ േജ്ഞയാ മധുകരീ യഥാ
ഷഡിഹ യദി ലഘൂനി സ ർനിധനഗതമകാരേശ്ചത്
ബുധജനബൃഹതീസംസ്ഥാ ഭവതി മധുകരീ നാമ്നാ
കുസുമിതമഭിപശ്യന്തീ വിവിധതരുഗൈണശ്ഛന്നം
വനമതിശയഗന്ധാഢ്യം മതി മധുകരീ ഹൃഷ്ടാ
ദശാക്ഷരകൃേത പാേദ ീണ്യാദൗ ീണി ൈനധേന
യസ്യാ ഗുരൂണി സാ േജ്ഞയാ പങ്ക്തിരുത്പലമാലികാ

ീണ്യാദൗ യദി ഹി ഗുരൂണി സ ശ്ചത്വാേരാ യദി ലഘേവാ മേധ്യ
പങ്ക്താവന്തഗതമകാരഃ സ്യാദ്വിേജ്ഞയാ കുവലയമാലാഖ്യാ
യഥാ അസ്മിംേസ്ത ശിരസി തദാ കാേന്ത ൈവഡൂര്യസ്ഫടികസുവർണാേഢ്യ
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േശാഭാം സ്വാം ന വഹതി താം ബദ്ധാ സു ിഷ്ടാ കുവലയമാേലയം
ദ്വിതീയം ച ചതുർഥം ച ഷഷ്ടമഷ്ടമേമവ ച

സ്വം ദശാക്ഷേര പാേദ യ സാ ശിഖിസാരിണീ
ജൗ ികൗ ഹി പാദഗൗ തു യസ്യ ഗൗ ച സം ിതൗ തഥാ സമൗ സ്തൗ
പങ്ക്തിേയാഗസു തിഷ്ഠിതാംഗീ സാ മയൂരസാരിണീതി നാമ്നാ

യഥാ ൈനവ േതഽസ്തി സംഗേമാ മനുൈഷ്യർനാപി കാമേഭാഗചിഹ്നമന്യ 
ത്
ഗർഭിണീവ ദൃശ്യേസ ഹ്യനാേര്യ കിം മയൂരസാരിണീ ത്വേമവം

ആദ്യം ചതുർഥമന്ത്യം ച സപ്തമം ദശമം തഥാ
ഗുരൂണി ൈ േഭ പാേദ യ സ ർേദാധകം തു തത്
ഭൗ തു ഭഗാവിതി യസ്യ ഗണാഃ സ ഃ സ്യാച്ച യതി ിചതുർഭിരഥാഽസ്മിൻ
ൈ ഭേമവ ഹി തത്ഖലു നാമ്നാ േദാധകവൃത്തമിതി വദന്തി
യഥാ സ്ഖലിതാ പദ വിചായം മത്തവിഘൂർണിതഗാ വിലാസം
പശ്യ വിലാസിനി കുഞ്ജരേമതം േദാധകവൃത്തമയം കേരാതി
ആദൗ ദ്വൗ പഞ്ചമം ൈചവാപ്യഷ്ടമം ൈനധനം തഥാ
ഗുരുേണ്യകാദേശ പാേദ യ തേന്മാടകം യഥാ
ഏേഷാഽംബുദതുല്യനിസ്വനരവഃ ക്ഷീവഃ സ്ഖലമാനവിലംബഗതിഃ

ത്വാ ഘനഗർജിതമ ിതേട വൃക്ഷാൻ തിേമാടയതി ദ്വിരദഃ
നവമം സപ്തമം ഷഷ്ഠം തൃതീയം ച ഭേവല്ലഘു
സർവാസ്വവസ്ഥാസു ച കാമതേ േയാഗ്യാസി കിം വാ ബഹുേന വ ാ
ഏഭിേരവ തു സംയുക്താ ലഘുഭിൈ ഭീ യദാ
ഉേപ വ ാ വിേജ്ഞയാ ലഘ്വാദാവിഹ േകവലം

ിേയ ിയാ വർണവിേശഷേണന സ്മിേതന കാന്ത്യാ സുകുമാരഭാൈവഃ
അമീ ഗുണാ രൂപഗുണാനുരൂപാ ഭവന്തി േത കിം ത്വമുേപ വ ാ
ആദ്യം തൃതീയമന്ത്യം ച സപ്തമം നവമം തഥാ
ഗുരൂേണ്യകാദേശ പാേദ യ സാ തു രേഥാദ്ധതാ
കിം ത്വയാ സുഭട ദൂരവർജിതം നാത്മേനാ ന സുഹൃദാം ിയം കൃതം
യത്പലായനപരായണസ്യ േത യാതി ധൂലിരധുനാ രേഥാദ്ധതാ

യഥാ കിം ത്വയാ കുമതിസംഗയാ സദാ നാജ്ഞേയവ സുഹൃദാം ിയം
കൃതം
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യദ് ഗൃഹാദ്വചനേരാഷകമ്പിതാ യാതി തൂർണമബലാ രേഥാദ്ധതാ
ആദ്യം തൃതീയമന്ത്യം ച സപ്തമം ദശമം ഗുരു
യസ്യാ ൈ േഭ പാേദ വിേജ്ഞയാ സ്വാഗതാ ഹി സാ
യഥാ അദ്യ േമ സഫലമായതേനേ ജീവിതം മദനസം യഭാവം
ആഗതാസി ഭവനം മമ യസ്മാത്സ്വാഗതം തവ വേരാരു നിഷീദ

ഷഷ്ഠം ച നവമം ൈചവ ലഘുനീ ൈ േഭ യദി
ഗുരൂണ്യന്യാനി പാേദ തു സാ േജ്ഞയാ ശാലിനീ യഥാ
ദുഃശീലം വാ നിർഗുണം വാപരം വാ
േലാേക ൈധര്യാദ ിയം ന വീഷി
തസ്മാച്ഛീലം സാധുേഹേതാഃ സുവൃത്തം
മാധുര്യാത്സ്യാത്സർവഥാ ശാലിനീ ത്വം
തൃതീയം ൈചവ ഷഷ്ഠം ച നവമം ദ്വാദശം തഥാ
ഗുരൂണി ജാഗേത പാേദ യ തേത്താടകം ഭേവത്
യദി േസാഽ ഭേവ സമു സമ ിഷു ചാപി തഥാ നിയേമന യതിഃ
സതതം ജഗതീവിഹിതം ഹി തതം ഗദിതം ഖലു േതാടകവൃത്തമിദം
യഥാ കിമിദം കപടാ യദുർവിഷഹം ബഹുശാഠ്യമേഥാൽബണരൂക്ഷകഥം
സ്വജന ിയസജ്ജനേഭദകരം നനു േതാടകവൃത്തമിദം കുരുേഷ

ആദ്യം തൃതീയമന്ത്യം ച പഞ്ചമം ഷഷ്ഠേമവ ച
തേഥാപാന്ത്യം ജഗത്യാം ച ഗുരു േചത്കുമുദ ഭാ
യൗ ികൗ തഥാ ന്യൗ യദി ഖലു പാേദ
ഷഡ്ഭിേരവ വർൈണര്യദി ച യതിഃ സ്യാത്
നിത്യസംനിവിഷ്ടാ ജഗതിവിധാേന
നാമതഃ സിദ്ധാ കുമുദനിഭാ സാ
യഥാ മന്മേഥന വിദ്ധാ സലലിതഭാവാ
നൃത്തഗീതേയാഗാ വികസിതാക്ഷീ
നിന്ദ്യമദ്യ കിം ത്വം വിഗലിതേശാഭാ
ച പാദയുക്താ കുമുദവതീ ച
മതാന്തേര യദി ഖലു പാേദ ന്യൗ ികൗ യഥാ യൗ
യതിരപി വർൈണഃ ഷഡ്ഭിേരവ േചത്സ്യാത്
ജഗതിവിധാേന നിത്യസംനിവിഷ്ടാ
കുമുദനിഭാ സാ നാമതഃ സിദ്ധാ
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യഥാ കുമുദനിഭാ ത്വം കാമബാണവിദ്ധാ കിമസി നത ഃ ശീതവാതദഗ്ധാ
മൃദുനലിനീവാപാ വ േശാഭാ കഥമപി ജാതാ ഹ്യ തഃ സഖീനാം
ദ്വാദശാക്ഷരേക പാേദ സപ്തമം ദശമം ലഘു
ആദൗ പഞ്ചാക്ഷരേച്ഛദശ്ച േലഖാ തു സാ യഥാ
വ ം സൗമ്യം േത പദ്മപ ായതാക്ഷം
കാമസ്യാവാസം സുനാേസാച്ച ഹാസം
കാമസ്യാപീദം കാമമാഹർതുകാമം
കാേന്ത കാന്ത്യാ ത്വം ച േലേഖവ ഭാസി
തൃതീയമന്ത്യം നവമം പഞ്ചമം ച യദാ ഗുരു
ദ്വാദശാക്ഷരേക പാേദ യ സാ മിതാക്ഷരാ
യഥാ സ്മിതഭാഷിണീ ഹ്യചപലാപരുഷാ നിഭൃതാപവാദവിമുഖീ സതതം
അപി കസ്യചിദ വതിരസ്തി സുഖാ മിതാക്ഷരാ സ ഹി പുമാഞ്ജയതി
ദ്വിതീയമന്ത്യം ദശമം ചതുർഥം പഞ്ചമാഷ്ടേമ
ഗുരൂണി ദ്വാദേശ പാേദ വംശസ്ഥാ ജഗതീ തു സാ
യദി ികൗ ജ്തൗ ഭവത പാദതസ്തൈഥവ ച ാവവസാനസംസ്ഥിതൗ
തദാ ഹി വൃത്തം ജഗതീ തിഷ്ഠിതം വദന്തി വംശസ്ഥമിതീഹ നാമതഃ
ന േമ ിയാ ത്വം ബഹുമാനവർജിതാം ിയം ിയാ േത പരുഷാഭിഭാഷിണീ
തഥാ ച പശ്യാമ്യഹമദ്യ വി ഹം വം ഹി വംശസ്ഥഗതിം കരിഷ്യതി
ചതുർഥമന്ത്യം ദശമം സപ്തമം ച യദാ ഗുരു
ഭേവദ്ധി ജാഗേത പാേദ തദാ സ്യാദ്ധരിണ താ
പരുഷവാക്യകശാഭിഹിതാ ത്വയാ ഭയവിേലാകനപാർശ്വനിരീക്ഷണാ
വരതനുഃ തത തസർപൈണരനുകേരാതി ഗൈതർഹരിണ തം
സപ്തമം നവമം ചാന്ത്യമുപാന്ത്യം ച യദാ ഗുരു
ദ്വാദശാക്ഷരേക പാേദ കാമദേത്തതി സാ യഥാ
കരജപദവിഭൂഷിതാ യഥാ ത്വം സുദതി ദശനവിക്ഷതാധരാ ച
ഗതിരപി ചരണാവലഗ്നമന്ദാ ത്വമസി മൃഗനിഭാക്ഷി കാമദത്താ
ആദ്യം ചതുർഥം ദശമം സപ്തമം ച യദാ ലഘു
പാേദ തു ജാഗേത യസ്യാ അ േമയാ തു സാ യഥാ
ന േത കാചിദന്യാ സമാ ദൃശ്യേത ീ
നൃേലാേക വിശിഷ്ടാ ഗുൈണരദ്വിതീൈയഃ

ിേലാക്യാം ഗുണജ്ജ്ഞാൻ സമാഹൃത്യ സർവാൻ
ജഗത്യ േമയാസി സൃഷ്ടാ വിധാ ാ
ദ്വിതീയം പഞ്ചമം ൈചവ ഹ്യഷ്ടേമകാദേശ യഥാ
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പാേദ യ ലഘൂനി സ ഃ പദ്മിനീ നാമ സാ യഥാ
രാ ികാഃ സാഗരാഖ്യാ നിവിഷ്ടാ യദാ
സ്യാത് ിേക ച ിേക യുക്തരൂപാ യതിഃ
സന്നിവിഷ്ടാ ജഗത്യാസ്തതസ്സാ ബുൈധർ
നാമതശ്ചാപി സങ്കീർത്യേത പദ്മിനീ
േദഹേതായാശയാ വ പദ്േമാജ്ജ്വലാ േന ഭൃംഗാകുലാ ദന്തഹംസസ്മിതാ
േകശപാശച്ഛദാ ച വാകസ്തനീ പദ്മിനീവ ിേയ ഭാസി േമ സർവദാ
ഫുല്ലപദ്മാനനാ ത്വം ദ്വിേരേഫക്ഷണാ േകശപ ച്ഛദാ ച വാകസ്തനീ
പീതേതായാവലീ ബദ്ധകാഞ്ചീഗുണാ പദ്മിനീവ ിേയ ഭാസി നീേര സ്ഥിതാ
ആദൗ ഷട് ദശമം ൈചവ പാേദ യ ലഘൂന്യഥ
േശഷാണി തു ഗുരൂണി സ ർജാഗേത പുടസഞ്ജ്ഞിതാ
യദി ചരണനിവിഷ്ടൗ നൗ തഥാ മ്യൗ യതിവിധിരപി യുക്ത്യാഷ്ടാഭിരിഷ്ടഃ
ഭവതി ച ജഗതീസ്ഥഃ സർവദാസൗ യ ഇഹ ഹി പുടവൃത്തം നാമത
ഉപവനസലിലാനാം ബാലപദ്ൈമർ മരപരഭൃതാനാം കണ്ഠനാൈദഃ
മദനമദവിലാൈസഃ കാമിനീനാം കഥയതി പുടവൃത്തം പുഷ്പമാസഃ
ദ്വിതീയാേന്ത്യ ചതുർഥം ച നവൈമകാദേശ ഗുരു
വിേച്ഛേദാഽതിജഗത്യാം തു ചതുർഭിഃ സാ ഭാവതീ
കഥം ന്വിദം കമലവിശാലേലാചേന ഗൃഹം ധൈനഃ പിഹിതകേര ദിവാകേര
അചിന്തയന്ത്യഭിനവവർഷവിദ തസ്ത്വമാഗതാ സുതനു യഥാ ഭാവതീ

ീണ്യാദാവഷ്ടമം ൈചവ ദശമം ൈനധനദ്വയം
ഗുരൂണ്യതിജഗത്യാം തു ിഭിേശ്ഛൈദഃ ഹർഷിണീ
ഭാവൈസ്ഥർമധുരകൈഥഃ സുഭാഷിൈതസ്ത്വം
സാേടാപസ്ഖലിതവിലംബിൈതർഗൈതശ്ച
േശാഭാൈഢ്യർഹരസി മനാംസി കാമുകാനാം
സുവ്യക്തം ഹ്യതിജഗതീ ഹർഷിണീ ച
ഷഷ്ഠം ച സപ്തമം ൈചവ ദശൈമകാദേശ ലഘു

േയാദശാക്ഷേര പാേദ േജ്ഞയം മത്തമയൂരകം
വിദ ന്നദ്ധാഃ േസ ധനുരഞ്ജിതേദഹാ
വാേതാ താഃ േശ്വതവലാകാകൃതേശാഭാഃ
ഏേത േമഘാ ഗർജിതനാേദാജ്ജ്വലചിഹ്നാഃ

ാവൃട്കാലം മത്തമയൂരാഃ കഥയന്തി
ആദൗ േദ്വ ചതുർഥം ൈചവ ചാഷ്ടൈമകാദേശ ഗുരു
അേന്ത്യാപാേന്ത്യ ച ശക്വര്യാ വസന്തതിലകാ യഥാ
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ചിൈ ർവസന്തകുസുൈമഃ കൃതേകശഹസ്താ
ഗ്ദാമമാല്യരചനാ സുവിഭൂഷിതാംഗീ

നാനാവസന്തകവിഭൂഷിതകർണപാശാ
സാക്ഷാദ്വസന്തതിലേകവ വിഭാതി നാരീ
പഞ്ചാദൗ ശക്വരീ പാേദ ഗുരൂണി ീണി ൈനധേന
പഞ്ചാക്ഷരാദൗ ച യതിരസംബാധാ തു സാ യഥാ
യഥാ മാനാേലാകജ്ഞഃ സുതബലകുലശീലാേഢ്യാ
യസ്മിൻസമ്മാനം ന സദൃശമനു പേശ്യദ്ധി
ഗേച്ഛത്തം ത്യക്ത്വാ തഗതിരപരം േദശം
കീർണാ നാനാർൈഥരവനിരിയമസംബാധാ
ചത്വാര്യാദൗ ഗുരൂണി സ ർദശൈമകാദേശ തഥാ
അേന്ത്യാപാേന്ത്യ ച ശക്വര്യാഃ പാേദ തു ശരഭാ യഥാ
ഏഷാ കാന്താ ജതി ലലിതാ േവപമാനാ
ഗുൽൈമശ്ച്ഛന്നം വനമഭിനൈവഃ സ വിദ്ധം
ഹാ ഹാ കഷ്ടം കിമിദമിതി േനാ േവദ്മി മൂേഢാ
വ്യക്തം കാേന്ത ശരഭലലിതാന്ത്വം കേരാഷി
അദൗ ഷട് ദശമം ൈചവ ലഘു ൈചവ േയാദശം
യ ാതിശക്വേര പാേദ േജ്ഞയാ നാന്ദീമുഖീ തു സാ
യഥാ ന ഖലു തവ കദാചിത്േ ാധതാ ായതാക്ഷം

കുടിവലിതഭംഗം ദൃഷ്ടപൂർവം മയാസ്യം
കിമിഹ ബഹുഭിരുൈക്തര്യാ മേമച്ഛാ ഹൃദിസ്ഥാ
ത്വമസി മധുരവാക്യാ േദവി നാന്ദീമുഖീവ
ആദ്യം ചതുർഥം ഷഷ്ഠം ച ൈനധനം ച യദാ ഗുരു
േഷാഡശാക്ഷരേക പാേദ യേ ഭലലിതം തു തത്

ൗ യദി നാശ്ച നിത്യമിഹ വിരചിതചരണഃ
ഗശ്ച തഥാ ൈവ ഭവതി നിധനമുപഗതഃ
സ്യാദപി ചാഷ്ടിേമവ യദി സതതമനുഗതം
തത്ഖലു വൃത്തമ വൃഷഭഗജവിലസിതം
കാലേതായധൈരഃ സുധീരധനപടുപടഹരൈവഃ
സർജകദംബനീപകുടജകുസുമസുരഭിഃ
കന്ദലേസ േഗാപകരചിതമവനിതലം
വീക്ഷ്യ കേരാത്യസൗ വൃഷഭഗജവിലസിതം
ആദ്യാത്പരാണി ൈവ പഞ്ച ദ്വാദശം സ േയാദശഃ
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അേന്ത്യാപാേന്ത്യ ച ദീർഘാണി ലലിത വരം ഹി തത്
യദാ യ്മൗ പാദസ്ഥൗ ഭവത ഇഹ േചത്സ്തൗ തഥാ ഗൗ
തഥാ ഷഡ്ഭിശ്ചാൈന്യര്യതിരപി ച വർൈണര്യഥാ സ്യാത്
തദപ്യഷ്ടൗ നിത്യം സമനുഗതേമേവാക്തമൈന്യഃ

േയാഗൈജ്ഞർവൃത്തം വരലലിതം നാമത
യഥാ നഖാലീഢം ഗാ ം ദശനഖചിതം േചാഷ്ഠഗണ്ഡം
ശിരഃ പുേഷ്പാന്മി ം വിലുലിതേകശാലകാന്തം
ഗതിഃ ഖിന്നാ േചയം വദനമപി സം ാന്തേന ം
അേഹാ ാഘ്യം വൃത്തം വരലലിതം കാമേചഷ്ടം
ആദ്യാത്പരാണി പഞ്ചാഥ ദ്വാദശം സ േയാദശം
അന്ത്യം സപ്തദേശ പാേദ ശിഖരിണ്യാം ഗുരൂണി ച
ചതുർഭിസ്തൈസ്യവ വരലലിതസ്യ ികഗൈണഃ
യദാ ലൗ ഗശ്ചാേന്ത ഭവതി ചരേണഽത്യഷ്ടിഗദിേത
യദാ ഷഡ്ഭിശ്ച്േഛേദാ ഭവതി യദി മാർേഗണ വിഹിതഃ
തദാ വൃേത്തേഷ്വഷാ ഖലു ശിഖരിണീ നാമ ഗദിതാ
യഥാ മഹാനദ്യാ േഭാഗം പുലിനമിവ ഭാതി േത ജഘനം
തഥാസ്യം േന ാഢ്യം മരസഹിതം പങ്കജമിവ
ഗതിർമന്ദാ േചയം സുതനു തവ േചഷ്ടാ സുലലിതാ
സ്തനാഭ്യാം താഭ്യാം ത്വം ശിഖരിണി സുപീനാസി വനിേത
യ പഞ്ച ലഘൂന്യാദൗ േയാദശചതുർദേശ
േഷാഡൈശകാദേശ ൈചവ തത്സ്യാദ്വൃഷഭേചഷ്ടിതം
യദി ഹി ചരേണ ൻസൗ ൗ ഗഃ മാദ്വിനിേവശിതാഃ
യദി ഖലു യതിഃ ഷഡ്ഭിർവർൈണർസ്തഥാ ദശഭിഃ പുനഃ
യദി വിഹിതം സ്യാദത്യഷ്ടിഃ േയാഗസുഖാ യം
വൃഷഭലലിതം വൃത്തം േജ്ഞയം തഥാ ഹരിണീതി വാ

യഥാ ജലധരരവം ത്വാ ത്വാ മേദാ യദർപിേതാ
വിലിഖിതമഹീശൃംഗാേക്ഷൈപർവൃൈഷഃ തിനർദ്യ ച
സ്വയുവതിവൃേതാ േഗാഷ്ഠാദ്േഗാഷ്ഠം യാതി ച നിർഭേയാ
വൃഷഭലലിതം ചി ം വൃത്തം കേരാതി ച ശാദ്വേല
ചത്വാര്യാദൗ ച ദശമം ഗുരു യ േയാദശം
ചതുർദശം തഥാേന്ത്യ േദ്വ ൈചകാദശമഥാപി ച
യദാ സപ്തദേശ പാേദ േശഷാണി ച ലഘൂന്യഥ
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ഭവന്തി യസ്മിൻസാ േജ്ഞയാ ീധരീ നാമേതാ യഥാ
േമാ ഭ്നൗ ച സ ശ്ചരണരചിതാസ്തൗ ഗുരൂ ച വിഷ്ടാ
േശ്ഛദഃ ശിേഷ്ടാ യദി ച ദശഭിഃ സ്യാത്തഥാൈന്യശ്ചതുർഭിഃ
അത്യഷ്ടൗ ച തിനിയമിതാ വർണതഃ ഷ്ടരൂപാ
സാ വിേജ്ഞയാ ദ്വിജമുനിഗൈണഃ ീധരീ നാമത
സ്നാൈന ർൈണഃ സുഖസുരഭിഭിർഗന്ധവാൈസശ്ച ധൂൈപഃ
പുൈഷ്പശ്ചാൈന്യഃ ശിരസി രചിൈതർവ േയാൈഗശ്ച ൈതൈസ്തഃ

നാനാരൈത്നഃ കനകഖചിൈതരംഗസംേഭാഗസംൈസ്ഥ
ർവ്യക്തം കാേന്ത കമലനിലയാ ീധരീവാതിഭാസി
ആദ്യം ചതുർഥം ഷഷ്ഠം ച ദശമം ൈനധനം ഗുരു
തദ്വംശപ പതിതം ദശഭിഃ സപ്തഭിര്യതിഃ
യഥാ ഏഷ ഗേജാഽ ിമസ്തകതേട കലഭപരിവൃതഃ

ീഡതി വൃക്ഷഗുൽമഗഹേന കുസുമഭിരനേത
േമഘരവം നിശമ്യ മുദിതഃ പവനജവസമഃ
സുന്ദരി വംശപ പതിതം പുനരപി കുരുേത
ദ്വിതീയമന്ത്യം ഷഷ്ഠം ചാപ്യഷ്ടമം ദ്വാദശം തഥാ
ചതുർദശം പഞ്ചദശം പാേദ സപ്തദശാക്ഷേര
ഭവന്തി യ ദീർഘാണി േശഷാണി ച ലഘൂന്യഥ
വിലംബിതഗതിഃ സാ തു വിേജ്ഞയാ നാമേതാ യഥാ
യദാ ദ്വിരുദിതൗ ഹി പാദമഭിസം ിതൗ ജ്സൗ ികൗ
തൈഥവ ച പുനസ്തേയാർനിധനമാ ിതൗ യൗ ലഗൗ
തദഷ്ടിരതിപൂർവികാ യതിരപി സ്വഭാവാദ്യഥാ
വിലംബിതഗതിസ്തദാ നിഗദിതാ ദ്വിൈജർനാമതഃ
യഥാ വിഘൂർണിതവിേലാചനാ പൃഥുവികീർണഹാരാ പുനഃ

ലംബരശനാ ചലത്സ്ഖലിതപാദമന്ദ മാ
ന േമ ിയമിദം ജനസ്യ ബഹുമാനരാേഗണ യ
ന്മേദന വിവശാ വിലംബിതഗതിഃ കൃതാ ത്വം ിേയ
പഞ്ചാദൗ പഞ്ചദശകം ദ്വാദൈശകാദേശ ഗുരു
ചതുർദശം തഥാേന്ത്യ േദ്വ ചി േലഖാ ധൃതൗ താ
യഥാ നാനാരത്നാൈഢ്യർബഹുഭിരധികം ഭൂഷൈണരംഗസംൈസ്ഥ
ർനാനാ ഗന്ധാൈഢ്യർമദനജനൈകരംഗരാൈഗർവിചിൈ ഃ
േകൈശഃ സ്നാനാൈഢ്യഃ കുസുമഭരിൈതർവ രാൈഗശ്ച ൈതൈസ്തഃ
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കാേന്ത സങ്ക്േഷപാത് കിമിഹ ബഹുനാ ചി േലേഖവ ഭാസി

അന്ത്യം സപ്തദശം ൈചവ േഷാഡശം സചതുർദശം
േയാദശം ദ്വാദശം ച ഷഷ്ഠമഷ്ടമേമവ ച
ീണ്യാദൗ ച ഗുരൂണി സ ര്യസ്മിംേസ്ത്വേകാനവിംശേക

പാേദ ലഘൂനി േശഷാണി ശാർദൂല ീഡിതം തു തത്
മ്സൗ ജ്സൗ തൗ ഗുരു ച േയാഗനിയതാ യസ്മിന്നിവിഷ്ടാ ികാ
ആദ്യാ ചാന്ത്യയതിശ്ചതു ികയുതാ േജ്ഞയാ പരാ സപ്തഭിഃ
നിത്യം യത്പദമാ ിതാ ഹ്യതിധൃതിർനിത്യം കവീനാം ിയം
തജ്ജ്േഞയം ഖലു വൃത്തജാതിനിപുൈണഃ ശാർദൂലവി ീഡിതം
യഥാ നാനാശ ശതഘ്നിേതാമരഹതാഃ ഷ്ടസർവായുധാഃ
നിർഭിേന്നാദരപാദബാഹുവദനാ നിർണാശിതാഃ ശ വഃ
ൈധേര്യാത്സാഹപരാ മ ഭൃതിഭിൈസ്തൈസ്തർവിചിൈ ർഗുൈണഃ
വൃത്തം േത രിപുഘാതി ഭാതി സമേര ശാർദൂലവി ീഡിതം
താവത്ത്വം വിജിേത ിയഃ ശുഭമേത സർവാത്മനാ ത്യഹം
ദാേന ശീലവിധൗ ച േയാജയ മനഃ സ്വർഗാപവർഗാപഹം
യാവദ് വ്യാധിജരാ ചണ്ഡനഖേരാ വ്യായത്സടാഭിർഭൃശം
മൃത േസ്ത ന കേരാതി ജീവിതമൃൈഗഃ ശാർദൂലവി ീഡിതം
ചത്വാര്യാദൗ ച ഷഷ്ഠം ച സപ്തമം സചതുർദശം
തഥാ പഞ്ചദശം ൈചവ ഷിഡശം ൈനധനം തഥാ
ഏതാനി ച ഗുരൂണി സ ഃ േശഷാണി തു ലഘൂന്യഥ
പാേദ യ കൃതൗ േജ്ഞയാ നാമ്നാ സുവദനാ തു സാ

ൗ മ്നൗ യ്ഭൗ ൽഗൗ ച സമ്യഗ്യദി ച വിരചിതാഃ പാേദ മവശാത്
വിേച്ഛദഃ സപ്തഭിഃ സ്യാത്പുനരപി ച യതിഃ സപ്താക്ഷരകൃതാ
യേദ്യഷാ സം ിതാ സ്യാത്കൃതിമപി ച പുനഃ ിഷ്ടാക്ഷരപദാ
വിദ്വദ്ഭിർവൃത്തജാതൗ തത ഇഹ ഗദിതാ നാമ്നാ സുവദനാ
യഥാ േനേ ലീലാലസാേന്ത കമലദലനിേഭ ചാപവിനേത
രേക്താഷ്ഠം പീനമധ്യം സമസഹിതഘനാഃ സ്നിഗ്ധാശ്ച ദശനാഃ
കർണാവംസ ലംബൗ ചിബുകമപി നതം േഘാണാ സുരുചിരാ
വ്യക്തം ത്വം മർത്യേലാേക വരതനു വിഹിതാേസ്യകാ സുവദനാ
ചത്വാര്യാദൗ തഥാ ഷഷ്ഠം സപ്തമം ച ചതുർദശം
അഷ്ടാദശം സപ്തദശം തഥാ പഞ്ചദശം പുനഃ
അേന്ത്യാപാേന്ത്യ ഗുരൂണ്യ ലഘൂന്യന്യാനി സർവദാ
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ഏകവിംശതിേക പാേദ ഗ്ധരാ നാമ സാ യഥാ
ൗ മ്നൗ യൗ യശ്ച സമ്യഗ്യദി ഹി വിരചിതാഃ സ ികാഃ പാദേയാേഗ

വർൈണഃ പൂർേവാപദിൈഷ്ടര്യതിരപി ച പുനഃ സപ്തഭിഃ സപ്തഭിഃ സ്യാത്
വൃത്തം സമ്യഗ്യദി സ്യാത് കൃതിമനുഗതം തത്വവിദ്ഭിഃ ദിഷ്ടം
വിേജ്ഞയം വൃത്തജാതൗ കവിജനദയിതാ ഗ്ധരാ നാമത
യഥാ ചൂതാേശാകാരവിൈന്ദഃ കുരവകതിലൈകഃ കർണികാൈരഃ ശിരീൈഷഃ
പുന്നാൈഗഃ പാരിജാൈതർവകുലകുവലൈയഃ കിംശുൈകഃ സാതിമുൈക്തഃ
ഏൈതർനാനാ കാൈരഃ ബഹുലസുരഭിഭിർവി കീർൈണശ്ച ൈതൈസ്തഃ
വാസൈന്തഃ പുഷ്പവൃൈന്ദർനരവര വസുധാ ഗ്ധേരവാദ്യ ഭാതി
ചതുർഥമാദ്യം ഷഷ്ഠം ച ദശമം ദ്വാദശം തഥാ
േഷാഡശാഷ്ടാദേശ ൈചവ ൈനധനം ച ഗുരൂണ്യഥ
ദ്വാവിംശത്യക്ഷേര പാേദ േശഷാണി ച ലഘൂന്യഥ
ഭവന്തി യ തജ്ജ്േഞയം ഭ കം നാമേതാ യഥാ

ൗ ചരേണ യദാ വിനിയതൗ ികൗ മവശാദഥാതികൃതിവിധൗ
ൗ ച തതഃ പരം ച രുചിരാവനന്തരകൃതൗ നഗാവപി പുനഃ

തച്ച ദശാഷ്ടവർണരചിതാ ചതുർഷ്വപി തഥാ യതിശ്ച സതതം
ഭ കവൃത്തേമവ ഖലു നാട്യേയാഗകുശൈലർബുൈധർനിഗദിതം
ഉത് തേമകഹസ്തചരണം ദ്വിതീയകരേരചിതം
വംശമൃദംഗവാദ്യമധുരം വിചി കരണാനുഗം ബഹുവിധം
ഭ കേമതദദ്യ സുഭേഗ വിദഗ്ധഗതിേചഷ്ടിൈതഃ സുലലിൈതഃ
നൃത്യസി വി മാകുലപദം വിവിക്തരസഭാവിതം ശശിമുഖി
അന്ത്യേമേകാനവിംശം ച സപ്തമം സ േയാദശം
ഏകാദശം സപ്തദശം പഞ്ചമം ച ഗുരൂണ്യഥ
േശഷാണി ച ലഘൂനി സ ർവികൃത്യാശ്ചരേണ ബുൈധഃ
വൃത്തം തദശ്വലലിതം വിേജ്ഞയം നാമേതാ യഥാ
യദി ച നകാര ആദിരചിതഃ പേദ വിരചിേതാഽന്ത ഏവ ലഗൗ
യദി ച നഭൗ ിധാ ച നിഹിതൗ േമണ ഖലു മധ്യാവപി തഥാ
യദി ച സമാ ിതം ഹി വികൃതിം യതിശ്ച ദശഭിസ്തൈഥകസഹിൈതഃ
തത ഇഹ കീർതിതം മുനിഗൈണർവിശുദ്ധചരിൈതസ്തദശ്വലലിതം
വിവിധതുരംഗനാഗരഥേയാധസ ലമലം ബലം സമുദിതം
ശരശതശക്തികുന്തപരിധാസിയഷ്ടിവിതതം ബഹു ഹരണം
രിപുശതമുക്തശ രവഭീതശങ്കിതഭടം ഭയാകുലദിശം
കൃതമഭിവീക്ഷ്യ സംയുഗമുേഖ സമർപിതഗുണം ത്വയാശ്വലലിതം
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ഷഡാദാവഷ്ടമം ൈചവ േഹ്യകാദശചതുർദേശ
വിംശം സപ്തദശം ൈചവ േയാവിംശം തൈഥവ ച
ഏതാനി ച ലഘൂനി സ ഃ േശഷാണ്യഥ ഗുരൂണി ച
ചതുർവിംശതിേക പാേദ േമഘമാേലതി സാ യഥാ
യദി ഖലു ചരണസ്ഥിതൗ നൗ ികൗ
കൃതികാരവ്യാസ്തഥാ രാഃ സ ഃ മാത്
ഭവതി യദി യതിസ്തഥാ സപ്തഭിഃ സപ്തഭി

ിഷ്വേതാഽന്യാ യതിഃ പഞ്ച വിദ്യാത്തഥാ
പവനബലസമാഹൃതാ തീ ഗംഭീരനാദാ ബലാകാവലീേമഖലാ
ക്ഷിതിധരസദൃേശാച്ചരൂപാ മഹാനീലധൂമാഞ്ജനാഭാംബുഗർേഭാദ്ഭവാ
സുരപതിധനുരുജ്ജ്വലാബദ്ധകക്ഷ്യാ തഡിേദ്ദ്യാതസന്നാഹപട്ടീജ്വലാ
ഗഗനതലവിസാരിണീ ാവൃഷണ്യാ ദൃഢം േമഘമാലാധികം േശാഭേത
ആദ്യം ൈചവ ചതുർഥം ച പഞ്ചമം ഷഷ്ഠേമവ ച
നവമം ദശമം ൈചവ ൈനധനം ച ഭേവദ്ഗുരു
ലഘൂന്യന്യാനി േശഷാണി പാേദ സ ഃ പഞ്ചവിംശേക
വൃത്തജ്ജ്ൈഞഃ സാ തു വിേജ്ഞയാ ൗഞ്ചപാദീതി നാമതഃ
ഭ്മൗ യദി പാേദ സ്ഭാവപി േചഷ്ടാവഭികൃതിരപി ച ഹി യദി ഖലു വിഹിതാ
നാശ്ച സമു ാഃ സ ർവിനിവിഷ്ടാ യദി ച ഖലു ഗുരു ഭവതി നിധനഗതം
പഞ്ചഭിരാദൗ േഛദമുേപതാ പുനരപി യതിരിഹ യദി ഖലു ദശഭിഃ

ൗഞ്ചപേദയം വൃത്തവിധാേന സുരഗണപിതൃഗണമുനിഗണവിഹിതാ
യഃ കില ദാക്ഷം വി തേസാമം തുവരമചമസമപഗതകലശം
പാതിതയൂപം ക്ഷിപ്തചഷാലം വിചയനമസമിധമപശുകചരുകം
കാർമുകമുേക്തനാശു ചകാര വ്യപഗതസുരഗണപിതൃഗണമിഷുണാ
നിത്യമസൗ േത ൈദത്യഗണാരിഃ ദഹതു മഖമിവ രിപുഗണമഖിലം
യാ കപിലാക്ഷീ പിംഗലേകശീ കലിരുചിരനുദിനമനുനയകഠിനാ
ദീർഘതരാഭിഃ ലസിരാഭിഃ പരിവൃതവപുരതിശയകുടിലഗതിഃ
ആയതജംഘാ നിമ്നകേപാലാ ലഘുതരകുചയുഗപരിഗതഹൃദയാ
സാ പരിഹാര്യാ ൗഞ്ചപദാ ീ വമിഹ നിരവധിസുഖമഭിലഷതാ
അഷ്ടാവാദൗ ഗുരൂണി സ സ്തഥാ ൈചേകാനവിംശകം
ഏകവിംശം ച വിേജ്ഞയം ചതുർവിംശം സൈനധനം
ഏതാനി ഗുരു സംഖ്യാനി േശഷാണി ച ലഘൂന്യഥ
ഷഡ്വിംശത്യക്ഷേര പാേദ തദ്ഭുജംഗവിജൃംഭിതം
യസ്യാം മൗ േതാ നാഃ ൗ നിത്യം തിചരണമഥ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 177

ഗദിതകാ ികാ ഹ്യനുപൂർവശഃ
ഷഡ്വിംശത്യാേമേകാനായാം ച യദി ഹി
ഖലു യതിരഭിധാ ചതുർഭിരഥാഷ്ടാഭിഃ
പശ്ചാദന്ത്യൗ ൽഗൗ സംേയാജ്യൗ യദി ഭവതി
മനുജദയിതാം സമാ ിതമുത്കൃതിം
നാമ്നാ വൃത്തം േലാേക ഖ്യാതം കവിവദന
വികസനപരം ഭുജംഗവിജൃംഭിതം
യഥാ രൂേപാേപതാം േദൈവഃ സൃഷ്ടാം സമദഗജ
വിലസിതഗതിം നിരീക്ഷ്യ തിേലാത്തമാം

ാദക്ഷിണ്യാത് ാപ്താം ം ബഹുവദന
മചലനയനം ശിരഃ കൃതവാൻ ഹരിഃ
ദീർഘം നിശ്വസ്യാന്തർഗൂഢം സ്തനവദന
ജഘനരുചിരാം നിരീക്ഷ്യ തഥാ പുനഃ
പൃേഷ്ഠ ന്യസ്തം േദേവേ ണ വരമണി
കനകവലയം ഭുജംഗവിജൃംഭിതം
ദണ്ഡകം നാമ വിേജ്ഞയമുത്കൃേതരധികതരം
േമഘമാലാദികം തത്സ്യാന്നൗ ചാദൗ കാഗുഹാ ികാഃ
യഥാ മുദിതജനപദാകുലാ സ്ഫീതസസ്യാകരാ ഭൂതധാ ീ ഭവന്തം സമഭ്യർചതി
ദ്വിരദകരവിലുപ്തഹിന്താലതാലീവനാസ്ത്വാം നമസ്യന്തി വിന്ധ്യാദയഃ പർവതാഃ

ടിതകലശാശുക്തിനിഗീർണമുക്താ ഫൈലരൂർമിഹൈസ്തർനമസ്യന്തി വഃ
സാഗരാഃ
മുദിതജലചരാകുലാഃ സ കീർണമലാഃ കീർതയന്തീവ കീർതിം മഹാനിമ്നഗാഃ
ഏതാനി സമവൃത്താനി മേയാക്താനി ദ്വിേജാത്തമാഃ
വിഷമാർധസമാനാം തു പുനർവക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
യ പാദാ വിഷമാ നാനാവൃത്തസമുദ്ഭവാഃ

ഥിതാഃ പാദേയാേഗന തദ് വൃത്തം വിഷമം തം
ദ്വൗ സമം ദ്വൗ ച വിഷമൗ വൃേത്തഽർധവിഷേമ തഥാ
സർവപാൈദശ്ച വിഷൈമർവൃത്തം വിഷമമുച്യേത

സ്വാദ്യമഥ ദീർഘാദ്യം ദീർഘം സ്വമഥാപി വാ
യുേഗ്മാജവിഷൈമഃ പാൈദഃ വൃത്തമർധസമം ഭേവത്
പാേദ സിേദ്ധ സമം സിദ്ധം വിഷമം സാർവപാദികം
ദ്വേയാരർധസമം വിദ്യാേദഷ േഛദ പാദതഃ
േഛദാ േയ മയാ േ ാക്താ സമവൃത്തവികൽപിതഃ
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ിൈകർവിഷമവൃത്താനാം സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
ൈനധേനഽന്യതരസ്യാം ൈവ ഥേമ പാദ ഇഷ്യേത
ദ്വിതീേയ ചരേണ ച സ്യാദിത്യനു പ് സമാസതഃ
സൗ ഗൗ തു ഥേമ പാേദ ൗ ൽഗൗ ചാപി ദ്വിതീയേക
യുേഗ്മഽർധവിഷേമ പാേദ േജ്ഞയാ പഥ്യാ തു സാ ിൈകഃ

ിയൈദവതമി ാസി ിയസംബന്ധിബാന്ധവാ
ിയദാനരതാ പഥ്യാ ദയിേത ത്വം ിയാസി േമ
ൗ ഗൗ തു ഥേമ പാേദ യ്സൗ ൽഗൗ ച ദ്വിതീയേക

പാേദ ഭൗ ൽഗൗ തൃതീേയ ച ചതുർേഥ തു തസൗ ലഗൗ
ൈനവാചാേരാ ന േത മി ം ന സംബന്ധിഗുണ ിയാ
സർവഥാ സർവവിഷമാ പഥ്യാ ന ഭവസി ിേയ
അയുേജാർലക്ഷണം േഹ്യതദ്വിപരീതം തു യ ച
പഥ്യാ ഹി വിപരീതാ സാ വിേജ്ഞയാ നാമേതാ യഥാ
കൃേതന രമണസ്യ കിം സഖി േരാേഷണ േതഽപ്യർഥം
വിപരീതാ ന പഥ്യാസി ത്വം ജേഡ േകന േമാഹിതാ
ചതുർഥാദക്ഷരാദ്യ ിലഘു സ്യാദയുക്തതഃ
അനു പ്ചപലാ സാ തു വിേജ്ഞയാ നാമേതാ യഥാ
ന ഖല്വസ്യാഃ ിയതമഃ േ ാതവ്യം വ്യാഹൃതം സഖ്യാ
നാരദസ്യ തികൃതിഃ കഥ്യേത ചപലാ ഹീയം
വിപുലാ തു യുജി േജ്ഞയാ ലഘുത്വാത്സപ്തമസ്യ തു
സർവ സപ്തമൈസ്യവ േകഷാഞ്ചിദ്വിപുലാ യഥാ
സങ്ക്ഷിപ്താ വ മേധ്യ ഹി േഹമകുംഭനിഭസ്തനീ
വിപുലാസി ിേയ േ ാണ്യാം പൂർണച നിഭാനേന
ഗംേഗവ േമേഘാപഗേമ ആ ാവിതവസുന്ധരാ
കൂലവൃക്ഷാനാരുജന്തീ വന്തീ വിപുലാ ബലാത്
ആഗതാ േമഘസമേയ ഭീരു ഭീരുകുേലാദ്ഗേത
ഏകരാ ൗ പരഗൃഹം േചാരീ ബന്ധനമർഹസി
ഏവം വിവിധേയാഗാ പഥ്യാപാദാ ഭവന്തി ഹി
യുേഗ്മാജവിഷൈമഃ പാൈദഃ േശൈഷരൈന്യ ിൈകര്യഥാ
ഗുർവന്തകഃ സർവലഘു ിേകാ നിത്യം ഹി േനഷ്യേത

ഥമാദക്ഷരാദ്യ ചതുർഥാത് ാ ഘുഃ തഃ
പഥ്യാപാദം സമാസ്ഥാപ്യ ീണ്യേന്ത തു ഗുരൂണ്യഥ
ഭവന്തി പാേദ സതതം ബുൈധസ്തദ്വ മിഷ്യേത
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ദന്തക്ഷതാധരം സു ജാഗര ാനേന ം ച
രതിസംേഭാഗഖിന്നം േത ദർശനീയതരം വ ം
ഇേത്യഷാ സർവവിഷമാ നാമേതാഽനു ബുച്യേത
തദ്വിദാം മതൈവഷമ്യം ികാദക്ഷരതസ്തഥാ
പാേദ േഷാഡശമാ ാ ഗാഥാംശകവികൽപിതാഃ
ചതുർഭിരംശൈകർേജ്ഞയാ വൃത്തൈജ്ഞർവാനവാസികാ
അസംസ്ഥിതപദാ സുവിഹ്വലാംഗീ മദസ്ഖലിതേചഷ്ടിൈതർമേനാജ്ഞാ
ക്വ യാസ്യസി വേരാരു സുരതകാേല വിഷമാ കിം വാനവാസികാ ത്വം
സ്ജൗ സ്ഗൗ ച ഥേമ പാേദ തഥാ ൈചവ തൃതീയേക
േകതുമത്യാം ഗണാഃ േ ാക്താഃ ൗ ൻഗൗ ഗശ്ച സദാ ബുൈധഃ

രിതാധരം ചകിതേന ം രക്തകേപാലമംബുജദലാക്ഷം
കിമിദം രുഷാപഹൃതേശാഭം േകതുമതീസമം വദ മുഖം േത
വ സ്യാപരപൂർവസ്യ ചാദൗ നൗ േരാ ലഗൗ ികാഃ
നജൗ രജൗ ദ്വിതീേയ ച േശഷാ ം പുനേരവ തു

ഥേമ ച തൃതീേയ നൗ രലൗ ഗശ്ച കീർതിതഃ
ഗണാശ്ചാപരവേ തു നജൗ ൗ ദ്വിചതുർഥേയാഃ
സുതനു ജലപരീതേലാചനം ജലദനിരുദ്ധമിേവ മണ്ഡലം
കിമിദമപരവ േമവ േത ശശിവദേനഽദ്യ മുഖം പരാങ്മുഖം
നൗ യൗ തു ഥേമ പാേദ ൻജൗ ൗ ഗശ്ച തഥാപേര
യ തത്പുഷ്പിതാ ാ സ്യാദ്യദി േശഷം തു പൂർവവത്
പവനബലവിധൂതചാരുശാഖം

മുദിതേകാകിലകണ്ഠനാദരമ്യം
മധുകരപരിഗീയമാനശബ്ദം
വരതനു പശ്യ വനം സുപുഷ്പിതാ ം
സ്ജൗ ൗ ചാദൗ യഥാ ൻസൗ ജ്ഗൗ ഭ്നൗ ജ്ലൗ ഗശ്ച തഥാ പുനഃ
സ്ജൗ സ്ജൗ ഗശ്ച ികാ േഹ്യേത ഉദ്ഗതായാഃ കീർതിതാഃ
തവ േരാമരാജിരതിഭാതി സുതനു മദനസ്യ മഞ്ജരീ
നാഭികമലവിവേരാത്പതിതാ മരാവലീവ കുസുമാത്സമുദ്ഗതാ
സ്ജൗ ൗ ച തേതാ ൻസൗ ജ്ഗൗ നൗ സൗ േചതി തൃതീയേക
സ്ജൗ സ്ജൗ ഗശ്ച ചതുർേഥ തു ലലിതായാ ഗണാഃ താഃ
ലലിതാകുല മിതചാരു വസനകരചാരുപല്ലവാ

വികസിതകമലകാന്തിമുഖീ വിഭാസി േദവീ സുരത മാതുരാ
ഏവേമതാനി വൃത്താനി സമാനി വിഷമാണി ച
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നാടകാേദ്യഷു കാേവ്യഷു േയാക്തവ്യാനി സൂരിഭിഃ
സന്ത്യന്യാന്യപി വൃത്താനി യാന ക്താനീഹ പിണ്ഡശഃ
ന ച താനി േയാജ്യാനി ന േശാഭാം ജനയന്തി ഹി
യാന്യതഃ തിഷിദ്ധാനി ഗീതേക താനി േയാജേയത്

വാേയാേഗ തു വക്ഷ്യാമി േതഷാം ൈചവ വികൽപനം
വൃത്തലക്ഷണേമവം തു സമാേസന മേയാദിതം
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ഹ്യാര്യാണാമപി ലക്ഷണം
പഥ്യാ ച വിപുലാ ൈചവ ചഷലാ മുഖേതാഽപരാ
ജഘേന ചപലാ ൈചവ ആര്യാഃ പഞ്ച കീർതിതാഃ
ആസാം തു സ വക്ഷ്യാമി യതിമാ ാവികൽപനം
ലക്ഷണം നിയമം ൈചവ വികൽപഗുണസം യം
യതിേശ്ഛദ വിേജ്ഞയശ്ചതുർമാേ ാ ഗണഃ തഃ
ദ്വിതീയാന്ത്യൗ യുജൗ പാദാവയുജൗ ത്വപരൗ തൗ
ഗുരുമധ്യവിഹീന ചതുർഗണസമന്വിതഃ
അയുഗ്ഗേണാ വിധാതേവ്യാ യുഗ്ഗണ യേഥപ്സിതഃ
ഷേഷ്ഠാ ൈവ ദ്വിവികൽപ ൈനധേനാ േഹ്യകസംസ്ഥിതഃ
പശ്ചാദർേധ തു ഷഷ്ഠഃ സ്യാേദകമാ േകവലഃ
ദ്വിവികൽപ ഷേഷ്ഠാ േയാ ഗുരുമേധ്യാ ഭേവ സഃ
തഥാ സർവലഘുൈശ്ചവ യതിസഞ്ജ്ഞാസമാ ിതാ
ദ്വിതീയാദിലഘുർേജ്ഞയഃ സപ്തേമ പഞ്ചേമ യതിഃ

ഥമാദിരഥാേന്ത്യ ച പഞ്ചേമ വാ വിധീയേത
ഗേണഷു ിഷു പാദസ്യ യസ്യാഃ പഥ്യാ തു സാ ഭേവത്
അതശ്ച വിപുലാന്യാ തു വിേജ്ഞയാ യതിലക്ഷണാ
അയുജഃ സർവഗുരേവാ ഗുരുമധ്യാ ഗണാ യുജഃ
യസ്യാഃ സ ഃ പാദേയാേഗ തു വിേജ്ഞയാ ചപലാ ഹി സാ

ിംശദാേദ്യ തു വിേജ്ഞയാഃ സപ്തവിംശതിശ്ചാപേര
ഉഭേയാരർധേയാർേജ്ഞേയാ മാ ാപിേണ്ഡാ വിഭാഗശഃ

ിംശത്തസ്യാശ്ച യദി സ േരതാനി ദ്വിഗുണാനി തു
ീണ്യക്ഷരാണി ചാന്യാനി ന്യസ്യ സംഖ്യാവിഭാഗശഃ

ഏതാനി ലഘുസഞ്ജ്ഞാനി നിർദിഷ്ടാനി സമാസതഃ
സർേവഷാം ൈചവമാര്യാണാമക്ഷരാണാം യഥാ മം
അർധാഷ്ടമഗണാർധാ ച സവവാര്യാ കീർതിതാ
ഷഷ്ഠശ്ച ദ്വിവികൽപ ൈനധേന േഹ്യകസംസ്ഥിതഃ
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പശ്ചാദ്വാ േയാ ഗണഃ ഷഷ്ഠ ഏകമാ ഃ സ ഉച്യേത
ദ്വിവികൽപ യഃ ഷേഷ്ഠാ ഗുരുമേധ്യാ ഭേവ സഃ
യഥാ സർവലഘുൈശ്ചവ യതിഃ സംഖ്യാസമാ ിതാ
സാ ദ്വിതീയാ ദ്വിലഘുകാ സപ്തേമ ഥേമ യതിഃ
ഗുരുമധ്യവിഹീന ചതുർഗണസമന്വിതഃ
അയുഗ്ഗേണാ വിധാതവ്യഃ യുഗ്ഗണ സ ഏവ ച

ഥമതൃതീയൗ പാദൗ ദ്വാദശമാ ൗ ഭേവ സാ പഥ്യാ
വിപുലാന്യാ ഖലു ഗദിതാ പൂർേവാദിതലക്ഷേണാേപതാ
പഥ്യാ യഥാ
രക്തമൃദുപദ്മേന ാ സിതദീർഘബഹുലമൃദുേകശീ
കസ്യ തു പൃഥുമൃദുജഘനാ തനുബാഹ്വം േസാദരീ പഥ്യാ
വിപുലാ യഥാ
വിപുലജഘനവദനസ്തനനയൈനസ്താ ാധേരാഷ്ഠകരചരൈണഃ
ആയതനാസാഗൈണ്ഡർലലാടകർൈണഃ ശുഭാ കന്യാ
ദ്വിതീയശ്ച ചതുർഥശ്ച ഗുരുമധ്യഗേതാ ഭേവത്
ഉഭേയാരർധേയാര്യ വിേജ്ഞയാ ചപലാ യഥാ
ഉദ്ഭടഗാമിനീ പരുഷഭാഷിണീ കാമചിഹ്നകൃതേവഷാ
ജാനാതി മാംസയുക്താ സുരാ ിയാ സർവതശ്ചപലാ
പൂർവാർേധ ലക്ഷണം േഹ്യതദസ്യാഃ സ ച മുേഖന തു
പശ്ചിമാർേധ തു ചപലാ യസ്യാഃ സാ ജഘേനന തു
മുഖചപലാ യഥാ
ആര്യാമുേഖ തു ചപലാ തഥാപി ചാര്യാ ന േമ യതഃ സാ കിം
ദക്ഷാ ഗൃഹകൃേത്യഷു തഥാ ദുഃേഖ ഭവതി ദുഃഖാർതാ
ജഘനചപലാ യഥാ
വരമൃഗനയേന ചപലാസി വേരാരു ശശാങ്കദർപണനിഭാേസ്യ
കാമസ്യ സാരഭൂേത ന പൂർവമദചാരുജഘേനന
ഉഭേയാരർധേയാേരതല്ലക്ഷണം ദൃശ്യേത യദി
വൃത്തൈജ്ഞഃ സാ തു വിേജ്ഞയാ സർവതശ്ചപലാ സഖി
കാര്യൗ ദ്വാദശമാ ൗ ച പാദാവാദ്യൗ തൃതീയകൗ
അഷ്ടാദശ ദ്വിതീയം ച തഥാ പഞ്ചദേശാത്തമാ
ചതുഃപഞ്ച കാരാണാം ചതുഷ്കാണാം വിേശഷതഃ

സ്താരേയാഗമാസാദ്യ ബാഹുല്യം സ ദർശേയത്
പഞ്ചപഞ്ചാശദാദ്യാ തു ിംശദാദ്യാ തൈഥവ ച
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ആര്യാ ത്വക്ഷരപിേണ്ഡന വിേജ്ഞയാ േയാ ഭിഃ
ിംശതസ്ത്വഥ വർേണേഭ്യാ ലഘുവർണ യം ഭേവത്

േശഷാണി ഗുരുസംഖ്യാനി േഹ്യവം സർവ നിർദിേശത്
സർേവഷാേമവ ചാര്യാണാമക്ഷരാണാം യഥാ മം
സർേവഷാം ജാതിവൃത്താനാം പൂർവമുത്തരസംഖ്യയാ
വികൽപഗണനാം കൃത്വാ സംഖ്യാപിേണ്ഡന നിർദിേശത്
ആര്യാഗീതിരഥാൈര്യവ േകവലം ത്വഷ്ടഭിർഗൈണഃ
ഇതരാർേഥ ജഃ ഷഷ്ഠ നലഘുഗണ ഇഷ്യേത
വൃൈത്തേരവം തു വിവിൈധർനാനാഛന്ദസ്സമുദ്ഭൈവഃ
കാവ്യബന്ധാ കർതവ്യാഃ ഷട് ിംശല്ലക്ഷണാന്വിതാഃ
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ ഛേന്ദാവിചിതിർനാമ പഞ്ചദേശാഽധ്യായഃ
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േഷാഡേശാഽധ്യായഃ

വിഭൂഷണം ചാക്ഷരസംഹതിശ്ച േശാഭാഭിമാനൗ ഗുണകീർതനം ച
േ ാത്സാഹേനാദാഹരേണ നിരുക്തം ഗുണാനുവാേദാഽതിശയശ്ച േഹതുഃ
സാരൂപ്യമിഥ്യാധ്യവസായസിദ്ധി
പേദാച്ചയാ ന്ദമേനാരഥാശ്ച
ആഖ്യാനയാഞ്ചാ തിേഷധപൃച്ഛാ
ദൃഷ്ടാന്തനിർഭാസനസംശയാശ്ച
ആശീഃ ിേയാക്തിഃ കപടഃ ക്ഷമാ ച

ാപ്തിശ്ച പശ്ചാത്തപനം തൈഥവ
അർഥാനുവൃത്തിർഹ പപത്തിയുക്തീ
കാേര്യാഽനുനീതിഃ പരിേദവനം ച
ഷട് ിംശേദതാനി ഹി ലക്ഷണാനി
േ ാക്താനി ൈവ ഭൂഷണസംമിതാനി
കാേവ്യഷു ഭാവാർഥഗതാനി തജ്ജ്ൈഞഃ
സമ്യഗ് േയാജ്യാനി യഥാരസം തു
അലങ്കാൈരർഗുൈണൈശ്ചവ ബഹുഭിഃ സമല തം
ഭൂഷൈണരിവ വിന്യൈസ്തസ്തദ് ഭൂഷണമിതി തം
യ ാൽൈപരക്ഷൈരഃ ിൈഷ്ടർവിചി മുപവർണ്യേത
തമപ്യക്ഷരസംഘാതം വിദ്യാല്ലക്ഷണസഞ്ജ്ഞിതം
സിൈദ്ധരർൈഥസ്സമം കൃത്വാ ഹ്യസിേദ്ധാഽർഥഃ സാധ്യേത
യ ക്ഷ്ണവിചി ാർഥാ സാ േശാേഭത്യഭിധീയേത
ധാര്യമാണ ബഹുഭിർവചൈനഃ കാര്യയുക്തിഭിഃ
ന യഃ പര്യവതിേഷ്ഠത േസാഽഭിമാന സഞ്ജ്ഞിതഃ
കീർത്യമാൈനർഗുൈണര്യ വിവിധാർഥസമുദ്ഭൈവഃ
േദാഷാ ന പരികഥ്യേന്ത തജ്ജ്േഞയം ഗുണകീർതനം
േലാേക ഗുണാതിരിക്താനാം ബഹൂനാം യ നാമഭിഃ
ഏേകാഽഭിശബ്ദ്യേത യ വിേജ്ഞയം ഗുണകീർതനം
ഉത്സാഹജനൈനഃ ൈഷ്ടരർൈഥേരാപമ്യസം ൈയഃ

സിൈദ്ധരുപഗൂഢം ച േജ്ഞയം േ ാത്സാഹനം ബുൈധഃ
യൈ കസ്യാപി ശബ്ദസ്യ ദർശനാ ബഹൂന്യപി
യാന്തി സിദ്ധിമനുക്താനി തദുദാഹരണം തം
നിരുക്തം ദ്വിവിധം േ ാക്തം തഥ്യം ചാതഥ്യേമവ വാ
സിദ്ധി സാധിതം തഥ്യമതഥ്യം ചാ സാധിതം
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ഗുണാനുവാേദാ ഹീനാനാമുത്തൈമരുപമാകൃതഃ
ഉത്തമാർഥവിേശേഷാ യഃ സ ചാപ്യതിശയഃ തഃ
ബഹൂനാം ഭാഷമാണാനാേമകസ്യാർഥവിനിർണയാത്
സിേദ്ധാപമാനവചനം േഹതുരിത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതഃ
അപേദശ പേരാേക്ഷാ യസ്മാദുത്പദ്യേതഽനുകരേണന
ലക്ഷണസമാനകരണാത് സാരൂപ്യം ത നിർേദശ്യം
അഭൂതപൂർൈവര്യ ാർൈഥ ല്യസ്യാർഥസ്യ നിർണയഃ
സ മിഥ്യാധ്യവസായ േ ാച്യേത കാവ്യലക്ഷേണ
ബഹൂനാം തു ധാനാനാം മേധ്യ യന്നാമ കീർത്യേത
ഏകാർഥസാധനകൃതം സാ സിദ്ധിരിതി കീർത്യേത
ഗുൈണർബഹുഭിേരകാർൈഥഃ പൈദര്യഃ സ ശസ്യേത
പേദാച്ചയം തു തദ്വിദ്യാന്നാനാർഥ ഥനാത്മകം
ആത്മഭാവമുപന്യസ്യ പരസാദൃശ്യയുക്തിഭിഃ
തീ ാർഥഭാഷണം യത്സ്യാദാ ന്ദഃ സ തു കീർതിതഃ
ഹൃദയസ്ഥസ്യ ഭാവസ്യ സു ഷ്ടാർഥ ദർശനം
അന്യാപേദശകഥൈനർമേനാരഥ ഇതി തഃ
അപൃൈഷ്ടരഥവാ പൃൈഷ്ടർനിർണയഃ ിയേത തു യഃ
ആഖ്യാനമിതി തജ്ജ്േഞയം ലക്ഷണം നാടകാ യം
ആദൗ യത്േ ാധജനനമേന്ത ഹർഷ വർധനം
യ ിയം പുനർവാക്യം സാ യാഞ്ചാ പരികീർതിതാ
കാേര്യഷു വിപരീേതഷു യദി കിഞ്ചിത് വർതേത
നിവാര്യേത ച കാര്യജ്ജ്ൈഞഃ തിേഷധഃ കീർതിതഃ
യ ാകാേരാദ്ഭൈവർവാൈക്യരാത്മാനമഥവാ പരം
പൃച്ഛന്നിവാഭിധേത്തഽർഥം സാ പൃേച്ഛത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതാ
വിദ്വാൻ പൂർേവാപലബ്ധൗ യത്സമത്വമുപപാദേയത്
നിദർശനകൃതസ്തജ്ജ്ൈഞഃ സ ദൃഷ്ടാന്ത ഇതി തഃ
അേനകയുക്തിമദ്വാക്യമേനകാർഥ സാധകം
അേനകവാക്യസംയുക്തം തന്നിർഭാസനമുച്യേത
അപരിജ്ഞാതതത്ത്വാർഥം യ വാക്യം സമാപ്യേത
േസാഽേനകത്വാദ്വിചാരാണാഅം സംശയഃ പരികീർതിതഃ
യ ശാ ാർഥസമ്പന്നാം മേനാരഥസമുദ്ഭവാം
അ ാർഥനീയാമന്യാം വാ വിദുസ്താമാശിഷം ബുധാഃ
ആദൗ യത് േ ാധജനനമേന്ത ഹർഷ വർധനം
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തത് ിയം വചനം േജ്ഞയമാശീർവാദസമന്വിതം
ഛലയുക്ത്യാ ത്വേന്യഷാമഭിസന്ധാനാഭിഭാവകങ്കപടം
ദ്വി ി േയാഗയുേക്താ വിേജ്ഞയഃ കപടസംഘാതഃ
ദുർജേനാദാഹൃൈത രൂൈക്ഷഃ സഭാമേധ്യഽതിതാഡിതഃ
അേ ാധഃ േ ാധജനൈനർവാൈക്യര്യഃ സാ ക്ഷമാ ഭേവത്
ദൃൈഷ്ട്വവാവയവം കഞ്ചിദ്ഭാേവാ യ ാനുമീയേത

ാപ്തിം താമഭിജാനീയാല്ലക്ഷണം നാടകാ യം
അകാര്യം സഹസാ കൃത്വാഽകൃത്വാ കാര്യമഥാപി വാ
സന്താേപാ മനേസാ യ പശ്ചാത്താപഃ കീർതിതഃ

േയണാർഥസംയുക്തം യത്പരസ്യാനുവർതനം
േസ്നഹാദ്ദാക്ഷിണ്യേയാഗാദ്വാ സാനുവൃത്തി സഞ്ജ്ഞിതാ

ാപ്താനാം യ േദാഷാണാം ിയേത ശമനം പുനഃ
സാ േജ്ഞയാ ഹ പപത്തി ലക്ഷണം നാടകാ യം
സാധ്യേത േയാഽർഥസംബേന്ധാ മഹദ്ഭിഃ സമവായതഃ
പര രാനുകൂേല്യന സാ യുക്തിഃ പരികീർതിതാ
യ ാപസാരയൻ േദാഷം ഗുണമർേഥന േയാജേയത്
ഗുണാഭിവാദം േദാഷാൻ വാ കാര്യം തല്ലക്ഷണം വിദുഃ
അപൂർവേ ാധജനിതമപരാധം മൃജ്യ യത്
േസവാർഥം മധുരം വാക്യമനുനീതിഃ കീർതിതാ
േദാൈഷര്യദന്യനാേമാൈക്തഃ സിദ്ധാർൈഥഃ േയാജേയത്
അന്യ ാർേഥന സംബദ്ധം േജ്ഞയം തത് പരിേദവനം
ഉപമാ രൂപകം ൈചവ ദീപകം യമകം തഥാ
അലങ്കാരാ വിേജ്ഞയാ ചത്വാേരാ നാടകാ യാഃ
യത്കിഞ്ചിത് കാവ്യബേന്ധഷു സാദൃേശ്യേനാപമീയേത
ഉപമാ നാമ സാ േജ്ഞയാ ഗുണാകൃതിസമാ യാ
ഏകൈസ്യേകന സാ കാര്യാ ഹ്യേനേകനാഥവാ പുനഃ
അേനകസ്യ തൈഥേകന ബഹൂനാം ബഹുഭിസ്തഥാ
തുല്യം േത ശശിനാ വ മിേത്യേകൈനകസം യാ
ശശാങ്കവത് കാശേന്ത േജ്യാതീംഷീതി ഭേവ യാ
ഏകസ്യാേനകവിഷയാ േസാപമാ പരികീർതിതാ
േശ്യനബർഹിണഭാസാനാം തുല്യാർഥമിതി യാ ഭേവത്
ഏകസ്യ ബഹുഭിഃ സാമ്യാദുപമാ നാടകാ യാ
ബഹൂനാം ബഹുഭിർേജ്ഞയാ ഘനാ ഇവ ഗജാ ഇതി
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ശംസാ ൈചവ നിന്ദാ ച കൽപിതാ സദൃശീ തഥാ
യാ കിഞ്ചിത്സദൃശീ േജ്ഞയാ േസാപമാ പഞ്ചധാ ബുൈധഃ

ശംസാ യഥാ
ദൃഷ്ട്വാ തു താം വിശാലാക്ഷീം തുേതാഷ മനുജാധിപഃ
മുനിഭിഃ സാധിതാം കൃ ാത് സിദ്ധിം മൂർതിമതീമിവ
നിന്ദാ യഥാ
സാ തം സർവഗുൈണർഹീനം സസ്വേജ കർകശച്ഛവിം
വേന കണ്ടകിനം വല്ലീ ദാവദഗ്ധമിവ മം
കൽപിതാ യഥാ
ക്ഷരേന്താ ദാനസലിലം ലാലാമന്ഥരഗാമിനഃ
മതംഗജാ വിരാജേന്ത ജംഗമാ ഇവ പർവതാഃ
സദൃശീ യഥാ
യത്ത്വയാദ്യ കൃതം കർമ പരിചിത്താനുേരാധിനാ
സദൃശം തത്തൈവവ സ്യാദതിമാനുഷകർമണഃ
കിഞ്ചിത്സദൃശീ യഥാ
സ ർണച വദനാ നീേലാത്പലദേലക്ഷണാ
മത്തമാതംഗഗമനാ സ ാേപ്തയം സഖീ മമ
ഉപമായാ ബുൈധേരേത േഭദാ േജ്ഞയാഃ സമാസതഃ
േശഷാ േയ ലക്ഷൈണർേനാക്താേസ്ത ാഹ്യാഃ കാവ്യേലാകതഃ
നാനാധികരണാർഥാനാം ശബ്ദാനാം സ ദീപകം
ഏകവാേക്യന സംയുക്തം തദ്ദീപകമുച്യേത

സൃതം മധുരം ചാപി ഗുൈണഃ സർൈവരല തം
കാേവ്യ യന്നാടേക വി ാസ്തദ്ദീപകമിതി തം
യഥാ സരാംസി ഹംൈസഃ കുസുൈമശ്ച വൃക്ഷാ
മൈത്തർദ്വിേരൈഫശ്ച സേരാരുഹാണി
േഗാഷ്ഠീഭിരുദ്യാനവനാനി ൈചവ
തസ്മിന്നശൂന്യാനി സദാ ിയേന്ത
സ്വവികൽേപന രചിതം തുല്യാവയവലക്ഷണം
കിഞ്ചിത്സാദൃശ്യസമ്പന്നം യ പം രൂപകം തു തത്
നാനാ വ്യാനുരാഗാൈദ്യര്യദൗപമ്യഗുണാ യം
രൂപനിർവർണനായുക്തം ത പകമിതി തം
യഥാ പദ്മാനനാസ്താഃ കുമുദ ഹാസാ വികാസിനീേലാത്പലചാരുേന ാഃ
വാപീ ിേയാ ഹംസകുൈലർനഃ
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സ്വനദ്ഭിർവിേരജുരേന്യാന്യമിവാഹ്വയന്ത്യഃ
ശബ്ദാഭ്യാസ യമകം പദാദിഷു വികൽപിതം
വിേശഷദർശനഞ്ചാസ്യ ഗദേതാ േമ നിേബാധത
പാദാന്തയമകം ൈചവ കാഞ്ചീയമകേമവ ച
സമുദ്ഗയമകം ൈചവ വി ാന്തയമകം തഥാ
യമകം ച വാലം ച സന്ദഷ്ടയമകം തഥാ
പദാദിയമകൈഞ്ചവ ഹ്യാേ ഡിതമഥാപി ച
ചതുർവ്യവസിതൈഞ്ചവ മാലായമകേമവ ച
ഏതാദൃശവിധം േജ്ഞയം യമകം നാടകാ യം
ചതുർണാം യ പാദാനാമേന്ത സ്യാത്സമമക്ഷരം
തൈദ്വ പാദാന്തയമകം വിേജ്ഞയം നാമേതാ യഥാ
ദിനക്ഷയാത് സംഹൃതരശ്മിമണ്ഡലം
ദിവീവ ലഗ്നം തപനീയമണ്ഡലം
വിഭാതി താ ം ദിവി സൂര്യമണ്ഡലം
യഥാ തരുണ്യാഃ സ്തനഭാരമണ്ഡലം
േലാകാനാം ഭവി ർൈദേത്യ ഗദാനിപാതനസഹി ഃ
ജയതി സുരൈദത്യജി ർഭഗവാനസുരവരമഥനകാരീ വി ഃ
പാദസ്യാേന്ത തഥാ ചാദൗ സ്യാതാം യ സേമ പേദ
തത്കാഞ്ചീയമകം ൈചവ വിേജ്ഞയം സൂരിഭിര്യഥാ
യാമം യാമം ച വതീനാം വതീനാം
വ്യക്താവ്യക്താ സാരജനീനാം രജനീനാം
ഫുേല്ല ഫുേല്ല സം മേര വാ മേര വാ
രാമാ രാമാ വിസ്മയേത ച സ്മയേത ച
അർേധൈനേകന യദ്വൃത്തം സർവേമവ സമാപ്യേത
സമുദ്ഗയമകം നാമ തജ്ജ്േഞയം പണ്ഡിൈതര്യഥാ
േകതകീകുസുമപാ രദന്തഃ
േശാഭേത വരകാനനഹസ്തീ
േകതകീകുസുമപാ രദന്തഃ
േശാഭേത വരകാനനഹസ്തീ
ഏൈകകം പാദമുത് മ്യ ദ്വൗ പാദൗ സദൃശൗ യദി
വി ാന്തയമകം നാമ തദ്വിേജ്ഞയമിദം യഥാ
സ പൂർവം വാരേണാ ഭൂത്വാ ദ്വിശൃംഗ ഇവ പർവതഃ
അഭവദ്ദന്തൈവകല്യാദ്വിശൃംഗ ഇവ പർവതഃ
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പൂർവസ്യാേന്തന പാദസ്യ പരസ്യാദിര്യദാ സമഃ
ച വച്ച വാലം തു വിേജ്ഞയം നാമേതാ യഥാ
തുല്യാത്പാദദ്വയാദന്ത്യാേദേകനാദിര്യദാ സമഃ
സർവ ച വാല തദ്വിേജ്ഞയം ബുൈധര്യഥാ
ൈശലാ യഥാ ശ ഭിരാഹതാ ഹതാ
ഹതാശ്ച ഭൂയസ്ത്വനുപുംഖപുംഖൈഗഃ
ഖൈഗശ്ച സർൈവര ധി സഞ്ചിതാശ്ചിതാ
ശ്ചിതാധിരൂഢാ നിഹിതാസ്തൈലസ്തൈലഃ
ആദൗ ദ്വൗ യ പാദൗ തു ഭേവതാമക്ഷേര സമൗ
സന്ദഷ്ടയമകം നാമ വിേജ്ഞയം തദ്ബുൈധര്യഥാ
പശ്യ പശ്യ രമണസ്യ േമ ഗുണാൻ
േയന േയന വശഗാം കേരാതി മാം
േയന േയന ഹി സേമതി ദർശനം
േതന േതന വശഗാം കേരാതി മാം
ആദൗ പാദസ്യ തു യ സ്യാത് സമാേവശഃ സമാക്ഷരഃ
പാദാദിയമകം നാമ തദ്വിേജ്ഞയം ബുൈധര്യഥാ
വി ഃ സൃജതി ഭൂതാനി വി ഃ സംഹരേത ജാഃ
വി ഃ സൂേത ൈ േലാക്യം വി ർേലാകാധിൈദവതം
പാദസ്യാന്തം പദം യ ദ്വിർദ്വിേരകമിേഹാച്യേത
േജ്ഞയമാേ ഡിതം നാമ യമകം ത സൂരിഭിഃ
വിജൃംഭിതം നിഃശ്വസിതം മുഹുർമുഹുഃ
കഥം വിേധയം സ്മരണം പേദ പേദ
യഥാ ച േത ധ്യാനമിദം പുനഃ പുന
ർധുവംഗതാ േത രജനീ വിനാ വിനാ
സർേവ പാദാഃ സമാ യ ഭവന്തി നിയതാക്ഷരാഃ
ചതുർവ്യവസിതം നാമ തദ്വിേജ്ഞയം ബുൈധര്യഥാ
വാരണാനാമയേമവ കാേലാ
വാരണാനാമയേമവ കാലഃ
വാരണാനാമയേമവ കാേലാ
വാരണാനാമയേമവ കാലഃ
നാനാരൂൈപഃ സ്വൈരര ക്തം യൈ കം വ്യഞ്ജനം ഭേവത്
തന്മാലായമകം നാമ വിേജ്ഞയം പണ്ഡിൈതര്യഥാ
ലലീ ബലീ ഹലീ മാലീ േഖലീ മാലീ സലീ ജലീ
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ഖേലാ ബേലാഽബേലാ മാലീ മുസലീ ത്വാഭിരക്ഷതു
അസൗ ഹി രാമാ രതിവി ഹ ിയാ
രഹഃ ഗൽഭാ രമണം മേനാഗതം
രേതന രാ ിം രമേയത് പേരണ വാ
ന േചദുേദഷ്യത്തരുണഃ പേരാ രിപുഃ
ന പുഷ്കരാക്ഷഃ ക്ഷതേജാക്ഷിതാക്ഷഃ ക്ഷരത്ക്ഷേതവ്യഃ
ക്ഷതജ രീക്ഷഃ
ക്ഷൈതർഗവാൈക്ഷരിവ സംവൃതാജ്ഞഃ സാക്ഷാത്
സഹ ാക്ഷ ഇവാവഭാതി
ഏഭിരർഥ ിയാേപൈക്ഷഃ കാര്യം കാവ്യം തു ലക്ഷൈണഃ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി കാേവ്യ േദാഷാൻ ഗുണാംസ്തഥാ
ഗൂഢാർഥമർഥാന്തരമർഥഹീനം
ഭിന്നാർഥേമകാർഥമഭി താർഥം
ന്യായാവേപതം വിഷമം വിസന്ധി
ശബ്ദച തം ൈവ ദശ കാവ്യേദാഷാഃ
പര്യായശബ്ദാഭിഹതം ഗൂഢാർഥമഭിസഞ്ജ്ഞിതം
അവർണ്യം വർണ്യേത യ തദർഥാന്തരമിഷ്യേത
അർഥഹീനം ത്വസംബദ്ധം സാവേശഷാർഥേമവ ച
ഭിന്നാർഥമഭിവിേജ്ഞയമസഭ്യം ാമ്യേമവ ച
വിവക്ഷിേതാഽന്യ ഏവാർേഥാ യ ാന്യാർേഥന ഭിദ്യേത
ഭിന്നാർഥം തദപി ാഹുഃ കാവ്യം കാവ്യവിചക്ഷണാഃ
അവിേശഷാഭിധാനം യത് തേദകാർഥമിതി തം
അഭി താർഥം വിേജ്ഞയം യത് പേദന സമസ്യേത
ന്യായാദേപതം വിേജ്ഞയം മാണപരിവർജിതം
വൃത്തേഭേദാ ഭേവദ്യ വിഷമം നാമ തദ്ഭേവത്
അനുപശിഷ്ടശബ്ദം യത് തദ്വിസന്ധീതി കീർതിതം
ശബ്ദച തഞ്ച വിേജ്ഞയമശബ്ദസ്വരേയാജനാത്
ഏേത േദാഷാ വിേജ്ഞയാഃ സൂരിഭിർനാടകാ യാഃ
ഗുണാ വിപര്യയാേദഷാം മാധുര്യൗദാര്യലക്ഷണാഃ
േ ഷഃ സാദഃ സമതാസമാധിർമാധുര്യേമാജഃ പദസൗകുമാര്യം
അർഥസ്യ ച വ്യക്തിരുദാരതാ ച കാന്തിശ്ച കാവ്യസ്യ ഗുണാ ദൈശേത
ഈപ്സിേതനാർഥജാേതന സംബദ്ധാനാം പര രം

ിഷ്ടതാ യാ പദാനാം ഹി േ ഷ ഇത്യഭിധീയേത
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വിചാരഗഹനം യത്സ്യാത് ടൈഞ്ചവ സ്വഭാവതഃ
സ്വതഃ സു തിബദ്ധഞ്ച ിഷ്ടം തത് പരികീർത്യേത
അപ്യനുേക്താ ബുൈധര്യ ശേബ്ദാഽർേഥാ വാ തീയേത
സുഖശബ്ദാർഥസംേയാഗാത് സാദഃ പരികീർത്യേത
നാതിചൂർണപൈദര ക്താ ന ച വ്യർഥാഭിദായിഭിഃ
ദുർേബാധൈനശ്ച ന കൃതാ സമത്വാത് സമതാ മതാ
അേന്യാന്യസദൃശാ യ തഥാ ഹ്യേന്യാന്യഭൂഷണാഃ
അലങ്കാരാ ഗുണാൈശ്ചവ സമാഃ സ ഃ സമതാം മതാഃ
അഭിയുൈക്തർവിേശഷ േയാഽർഥേസ്യേഹാപലക്ഷ്യേത
േതന ചാർേഥന സമ്പന്നഃ സമാധിഃ പരികീർത്യേത
ഉപമാസ്വിഹ ദൃഷ്ടാനാമർഥാനാം യത്നതസ്തഥാ

ാപ്താനാം ചാതിസങ്ക്േഷപാത് സമാധിർനിർണേയാ യതഃ
ബഹുേശാ യ തം വാക്യമുക്തം വാപി പുനഃ പുനഃ
േനാേദ്വജയതി യസ്മാദ്ധി തന്മാധുര്യമിതി തം
സമാസവദ്ഭിർവിവിൈധർവിചിൈ ശ്ച പൈദര തം
സാനുസ്വാൈരരുദാൈരശ്ച തേദാജഃ പരികീർത്യേത
അവഗീേതാഽപി ഹീേനാഽപി സ്യാദുദാത്താവഭാസകഃ
യ ശബ്ദാർഥസമ്പത്തിസ്തേദാജഃ പരികീർതിതം
സുഖ േയാൈജ്യര്യച്ഛൈബ്ദര ക്തം സു ിഷ്ടസന്ധിഭിഃ
സുകുമാരാർഥസംയുക്തം സൗകുമാര്യം തദുച്യേത
സു സിദ്ധാഭിധാനാ തു േലാകകർമവ്യവസ്ഥിതാ
യാ ിയാ ിയേത കാേവ്യ സാർഥവ്യക്തിഃ തീയേത
യസ്യാർഥാനു േവേശന മനസാ പരികൽപ്യേത
അനന്തരം േയാഗ സാഽർഥവ്യക്തിരുദാഹൃതാ
ദിവ്യഭാവപരീതം യ ംഗാരാദ്ഭുതേയാജിതം
അേനകഭാവസംയുക്തമുദാരത്വം കീർതിതം
അേനകാർഥവിേശൈഷര്യത് സൂൈക്തഃ സൗഷ്ഠവസംയുൈതഃ
ഉേപതമതിചി ാർൈഥഃ ഉദാത്തം തച്ച കീർത്യേത
യന്മനേ ാ വിഷയമാ ാദയതി ഹീ വത്
ലീലാദ്യർേഥാപപന്നാം വാ താം കാന്തിം കവേയാ വിദുഃ
േയാ മനേ ാ വിഷയഃ സാദജനേകാ ഭേവത്
ശബ്ദബന്ധഃ േയാേഗണ സ കാന്ത ഇതി ഭണ്യേത
ഏവേമേത ഹ്യലങ്കാരാ ഗുണാ േദാഷാശ്ച കീർതിതാഃ
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േയാഗേമഷാം ച പുനർവക്ഷ്യാമി രസസം യം
ലഘ്വക്ഷര ായകൃതമുപമാരൂപകാ യം
കാവ്യം കാര്യം തു നാട്യൈജ്ഞഃ വീരരൗ ാദ്ഭുതാ യം
ഗുർവക്ഷര ായകൃതം ബീഭേത്സ കരുേണ തഥാ
കദാചി ൗ വീരാഭ്യാം യദാഘർഷണജം ഭേവത്
രൂപദീപകസംയുക്തമാര്യാവൃത്തസമാ യം
ശൃംഗാേര ച രേസ വീേര കാവ്യം സ്യാന്നാടകാ യം
ഉത്തേരാത്തരസംയുക്തം വീേര കാവ്യം തു യദ്ഭേവത്
ജഗത്യതിജഗത്യാം വാ സ ത്യാം വാപി തദ്ഭേവത്
തൈഥവ യുദ്ധസംേഫടാ ഉത്കൃത്യാം സ കീർതിതൗ
കരുേണ ശക്വരീ േജ്ഞയാ തൈഥവാതിധൃതിർഭേവത്
യദ്വീേര കീർതിതം ച്ഛന്ദഃ ത ൗേ ഽപി േയാജേയത്
േശഷാണാമർഥേയാേഗന ച്ഛന്ദഃ കാര്യഃ േയാ ഭിഃ
യച്ഛന്ദഃ പൂർവമുദ്ദിഷ്ടം വിഷമാർധസേമ സമം
ഉദാരമധുൈരഃ ശൈബ്ദസ്തത്കാര്യം തു രസാനുഗം
ശബ്ദാനുദാരമധുരാൻ മദാഭിേധയാൻ
നാട്യാ േയഷു കൃതിഷു യേയത കർതും
ൈതർഭൂഷിതാ ബഹു വിഭാന്തി ഹി കാവ്യബന്ധാഃ
പദ്മാകരാ വികസിതാ ഇവ രാജഹംൈസഃ

ിവിധം ഹ്യക്ഷരം കാര്യം കവിഭിർനാടകാ യം
സ്വം ദീർഘം തൈഞ്ചവ രസഭാവവിഭാവകം

ഏകമാ ം ഭേവദ് സ്വം ദ്വിമാ ം ദീർഘമിഷ്യേത
തം ൈചവ ിമാ ം സ്യാദക്ഷരം സ്വരേയാജനാത്
േത ചാസൂയിേത ൈചവ തഥാ ച പരിേദവിേത

പഠതാം ാഹ്മണാനാഞ്ച തമക്ഷരമിഷ്യേത
അകാര േത കാര്യം ഊകാരശ്ചാപ്യസൂയിേത
പരിേദവിേത തു ഹാകാര ഓങ്കാേരാഽധ്യയേന തഥാ

സ്വദീർഘ താനീഹ യഥാഭാവം യഥാരസം
കാവ്യേയാേഗഷു സർേവഷു ഹ്യക്ഷരാണി േയാജേയത്
േച ീഡിത ഭൃതിഭിർവികൃൈത ശൈബ്ദഃ
യുക്താ ന ഭാന്തി ലലിതാ ഭരത േയാഗാഃ
യജ്ഞ ിേയവ രുരുചർമധുൈരഃ കൃതാൈക്തഃ
േവശ്യാ ദ്വിൈജരിവ കമണ്ഡലുദണ്ഡഹൈസ്തഃ
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മൃദുലലിതപദാർഥം ഗൂഢശബ്ദാർഥഹീനം
ബുധജനസുഖേഭാഗ്യം യുക്തിമ ത്തേയാഗ്യം
ബഹുരസകൃതമാർഗം സന്ധിസന്ധാനയുക്തം
ഭവതി ജഗതി േയാഗ്യം നാടകം േ ക്ഷകാണാം
അനുബന്ധഃ
ഭൂഷണാക്ഷരസംഘാതൗ േശാേഭാദാഹരേണ തഥാ
േഹതുസംശയദൃഷ്ടാന്താഃ ാപ്താഭി ായ ഏവ ച
നിദർശനം നിരുക്തം ച സിദ്ധിശ്ചാഥ വിേശഷണം
ഗുണാതിപാതാതിശയൗ തുല്യതർകഃ പേദാച്ചയഃ
ദൃഷ്ടം ൈചേവാപദിഷ്ടം ച വിചാരസ്തദ്വിപര്യയഃ

ംശശ്ചാനുനേയാ മാലാ ദാക്ഷിണ്യം ഗർഹണം തഥാ
അർഥാപത്തിഃ സിദ്ധിശ്ച പൃച്ഛാ സാരൂപ്യേമവ ച
മേനാരഥശ്ച േലശശ്ച േക്ഷാേഭാഽഥ ഗുണകീർതനം
േജ്ഞയാന്യനുക്തസിദ്ധിശ്ച ിയം വചനേമവ ച
ഷട് ിംശല്ലക്ഷണാേന്യവ കാവ്യബേന്ധഷു നിർദിേശത്
അലങ്കാൈരർഗുൈണൈശ്ചവ ബഹുഭിഃ സമല തം
ഭൂഷൈണരിവ ചി ാർൈഥസ്തദ് ഭൂഷണമിതി തം
യ ാൽൈപരക്ഷൈരഃ ിൈഷ്ടർവിചി മുപവർണ്യേത
തമപ്യക്ഷരസംഘാതം വിദ്യാല്ലക്ഷണസഞ്ജ്ഞിതം
സിൈദ്ധരർൈഥഃ സമം കൃത്വാ ഹ്യസിേദ്ധാഽർഥഃ യുജ്യേത
യ ിഷ്ടാ വിചി ാർഥാ സാ േശാേഭത്യഭിധീയേത
യ തുല്യാർഥയുേക്തന വാേക്യനാഭി ദർശനാത്
സാധ്യേന്ത നിപുൈണരർഥാസ്തദുദാഹരണം തം
യത് േയാജനസാമർഥ്യാത് വാക്യമിഷ്ടാർഥസാധകം
സമാേസാക്തം മേനാ ാഹി സ േഹതുരിതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
അപരിജ്ഞാതതത്ത്വാർഥം വാക്യം യ സമാപ്യേത
അേനകത്വാദ്വിചാരാണാം സ സംശയ ഇതി തഃ
സർവേലാകമേനാ ാഹി യ പക്ഷാർഥസാധകഃ
േഹേതാർനിദർശനകൃതഃ സ ദൃഷ്ടാന്ത ഇതി തഃ
ദൃൈഷ്ട്വവാവയവാൻ കാംശ്ചിദ് ഭാേവാ യ ാനുമീയേത

ാപ്തിം താമപി ജാനീയാല്ലക്ഷണം നാടകാ യം
അഭൂതപൂർേവാ േയാഽപ്യർഥഃ സാദൃശ്യാത്പരികൽപിതഃ
േലാകസ്യ ഹൃദയ ാഹീ േസാഽഭി ായ ഇതി തഃ
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യ ാർഥാനാം സിദ്ധാനാം ിയേത പരികീർതനം
പരാേപക്ഷാദ ദാസാർഥം തന്നിദർശനമുച്യേത
നിരവദ്യസ്യ വാക്യസ്യ പൂർേവാക്താർഥ സിദ്ധേയ
യദുച്യേത തു വചനം നിരുക്തം തദുദാഹൃതം
ബഹൂനാം ച ധാനാനാം നാമ യ ാഭികീർത്യേത
അഭിേ താർഥസിദ്ധ്യർഥം സാ സിദ്ധിരഭിധീയേത
സിദ്ധാൻ ബഹൂൻ ധാനാർഥാൻ ഉക്ത്വാ യ യുജ്യേത
വിേശഷയുക്തം വചനം വിേജ്ഞയം തദ്വിേശഷണം
ഗുണാഭിധാൈനർവിവിൈധർവിപരീതാർഥേയാജിൈതഃ
ഗുണാതിപാേതാ മധുൈരർനി രാർൈഥർഭേവദഥ
ബഹൂൻ ഗുണാൻ കീർതയിത്വാ സാമാന്യജനസംഭവാൻ
വിേശഷഃ കീർത്യേത യ േജ്ഞയഃ േസാഽതിശേയാ ബുൈധഃ
രൂപൈകരുപസാഭിർവാ തുല്യാർൈഥഃ സു േയാജിൈതഃ
അ ത്യക്ഷാർഥസം ർശ ല്യതർകഃ കീർതിതഃ
ബഹൂനാം ച യുക്താനാം പദാനാം ബഹുഭിഃ പൈദഃ
ഉച്ചയഃ സദൃശാർേഥാ യഃ സ വിേജ്ഞയഃ പേദാച്ചയഃ
യഥാേദശം യഥാകാലം യഥാരൂപം ച വർണ്യേത
യത് ത്യക്ഷം പേരാക്ഷം വാ ദൃഷ്ടം തദ്വർണേതാഽപി വാ
പരിഗൃഹ്യ തു ശാ ാർഥം യദ്വാക്യമഭിധീയേത
വിദ്വന്മേനാഹരം സ്വന്തമുപദിഷ്ടം തദുച്യേത
പൂർവാശയസമാനാർൈഥര ത്യക്ഷാർഥസാധൈനഃ
അേനേകാപാധിസംയുേക്താ വിചാരഃ പരികീർതിതഃ
വിചാരസ്യാന്യഥാഭാവസ്തഥാ ദൃേഷ്ടാപദിഷ്ടേയാഃ
സേന്ദഹാത്കൽപ്യേത യ സ വിേജ്ഞേയാ വിപര്യയഃ
വാച്യമർഥം പരിത്യജ്യ ദൃഷ്ടാദിഭിരേനകധാ
അന്യസ്മിേന്നവ പതനാദിഹ ംശഃ സ ഇഷ്യേത
ഉഭേയാഃ ീതിജനേനാ വിരുദ്ധാഭിനിവിഷ്ടേയാഃ
അർഥസ്യ സാധകൈശ്ചവ വിേജ്ഞേയാഽനുനേയാ ബുൈധഃ
ഈപ്സിതാർഥ സിദ്ധ്യർഥം കീർത്യേത യ സൂരിഭിഃ

േയാജനാന്യേനകാനി സാ മാേലത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതാ
ഹൃൈഷ്ടഃ സന്നവദൈനര്യത്പരസ്യാനുവർതനം

ിയേത വാക്യേചഷ്ടാഭിസ്തദ്ദാക്ഷിണ്യമിതി തം
യ സങ്കീർതയൻ േദാഷം ഗുണമർേഥന ദർശേയത്
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ഗുണാതിപാതാദ് േദാഷാദ്വാ ഗർഹണം നാമ തദ്ഭേവത്
അർഥാന്തരസ്യ കഥേന യ ാേന്യാഽർഥഃ തീയേത
വാക്യമാധുര്യസമ്പന്നാ സാർഥാപത്തിരുദാഹൃതാ
വാൈക്യഃ സാതിശൈയരുക്താ വാക്യാർഥസ്യ സാധൈകഃ
േലാക സിൈദ്ധർബഹുഭിഃ സിദ്ധിരിതി കീർതിതാ
യ ാകാേരാദ്ഭൈവർവാൈക്യരാത്മാനമഥവാ പരം
പൃച്ഛ്യേത ചാഭിധേത്തഽർഥം സാ പൃേച്ഛത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതാ
ദൃഷ്ട താനുഭൂതാർഥകഥനാദിസമുദ്ഭവം
സാദൃശ്യം േക്ഷാഭജനനം സാരൂപ്യമിതി സഞ്ജ്ഞിതം
ഹൃദയസ്ഥസ്യ വാക്യസ്യ ഗൂഢാർഥസ്യ വിഭാവകം
അന്യാപേദൈശഃ കഥനം മേനാരഥ ഇതി തഃ
യദ്വാക്യം വാക്യകുശൈലരുപാേയനാഭിധീയേത
സദൃശാർഥാഭിനിഷ്പത്ത്യാഃ സ േലശ ഇതി കീർതിതഃ
പരേദാൈഷർവിചി ാർൈഥര്യ ാത്മാ പരികീർത്യേത
അദൃേഷ്ടാഽപ്യേന്യാഽപി വാ കശ്ചിത് സ തു േക്ഷാഭ ഇതി തഃ
േലാേക ഗുണാതിരിക്താനാം ഗുണാനാം യ നാമഭിഃ
ഏേകാഽപി ശബ്ദ്യേത ത വിേജ്ഞയം ഗുണകീർതനം

സ്താേവൈനവ േശേഷാഽർഥഃ കൃേത്സ്നാ യ തീയേത
വചേനന വിനാനുക്തസിദ്ധിഃ സാ പരികീർതിതാ
യത് സേന്നന മനസാ പൂജ്യം പൂജയിതും വചഃ
ഹൃഷ്ട കാശനാർഥം തു സാ ിേയാക്തിരുദാഹൃതാ
ഏതാനി കാവ്യസ്യ ച ലക്ഷണാനി
ഷട് ിംശദുേദ്ദശനിദർശനാനി

ബന്ധേശാഭാകരണാനി തജ്ജ്ൈഞഃ
സമ്യക് േയാജ്യാനി രസായനാനി
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ വാഗഭിനേയ
കാവ്യലക്ഷേണാ നാമ േഷാഡേശാഽധ്യായഃ
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സപ്തദേശാഽധ്യായഃ

ഏവം തു സം തം പാഠ്യം മയാ േ ാക്തം ദ്വിേജാത്തമാഃ
ാകൃതസ്യാപി പാഠ്യസ്യ സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം

ഏതേദവ വിപര്യസ്തം സം ാരഗുണവർജിതം
വിേജ്ഞയം ാകൃതം പാഠ്യം നാനാവസ്ഥാന്തരാത്മകം

ിവിധം തച്ച വിേജ്ഞയം നാട്യേയാേഗ സമാസതഃ
സമാനശബ്ദം വി ഷ്ടം േദശീഗതമഥാപി ച
കമലാമലേരണുതരംഗേലാലസലിലാദിവാക്യസമ്പന്നം

ാകൃതബേന്ധേഷ്വവം സം തമപി േയാഗമുപയാതി
േയ വർണാഃ സംേയാഗാത് സ്വരവർണാന്യത്വം ന നതാം ചാപി
ഗച്ഛന്തി പദന്യസ്താേസ്ത വി ഷ്ടാ ഇതി േജ്ഞയാഃ
േയ വർണാ വർണഗതാ വ്യഞ്ജനയുക്താശ്ച േയ സ്വരാ നിയതാഃ
താനപര രവൃേത്ത ാകൃതയുക്ത്യാ വക്ഷ്യാമി
യഥാ
ഏഓആരപരാണിഅ അം ആരപരം അ പാഅഏ ണത്ഥി
ബസആരമജ്ഝിമാഇ അ കച വഗ്ഗതവാണിഹണാഇം
വച്ചന്തി കഗതദയവാ േലാപം അത്ഥം ച േസ വഹന്തി സരാ
ഖധഥധഭാ ഉണ ഹത്തം ഉർേവതി അത്ഥം അ മുഞ്ചന്താ
ഉപ്പരഹുത്തരആേരാ േഹടാഹുേത്താ അ പാഅഏ ണത്ഥി
േമാ ണ ഭ േചാ ഹ പ ഹ്വദച ജാഈ സ
ഖധഥധഭാണ ഹആേരാ മുഹേമഹകഹാവഹൂപഹ്വഏസു
കഗതദയവാണ ണിച്ചം വീയമ്മി ഠിഓ സേരാ േഹാഈ
ഛ ഇതി ഷകാേരാ നിത്യം േബാദ്ധവ്യഃ ഷടപദാദിേയാേഗഷു
കില ശബ്ദാേന്ത്യാ േരേഫാ ഭവതി തഥാ ഖു ത്തി ഖലുശബ്ദഃ
ഡ ഇതി ച ഭവതി ടകാേരാ ഭടകടകകുടീതടാേദ്യഷു
സത്വം ച ഭവതി ശഷേയാഃ സർവ തഥാ ഹി സ സ ആേദശഃ
അഷ്ട ശ്ച ദകാേരാ ഭവത്യനാദൗ തകാര ഇതരാദ്യഃ
ബഡവാതഡാഗതുേല്യാ ഭവതി ഡകാേരാഽപി ച കകാരഃ
വർധനഗേത ച ഭാേവ ധകാരവർേണാഽപി ഢത്വമുപയാതി
സർവ ച േയാേഗ ഭവതി നകാേരാഽപി ച ണകാരഃ
ആപാനം ആവാനം ഭവതി പകാേരന വത്വയുേക്തന
അയഥാതഥാദിേകഷു തു ഭകാരവർേണാ ജീത ഹത്വം
പരുഷം ഫരുസം വിദ്യാത്പകാരവർേണാഽപി ഫത്വമുപയാതി
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യ മൃതഃ േസാഽപി മഓ യശ്ച മൃഗഃ േസാഽപി ഹി തൈഥവ
ഓകാരത്വം ഗേച്ഛദൗകാരശ്ചൗഷധാദിഷു നിയുക്തഃ

ചലാചിരാചലാദിഷു ഭവതി ചകാേരാഽപി തു യകാരഃ
അപര രനിഷ്പന്നാ േഹ്യവം ാകൃതസമാ യാ വർണാഃ
സംയുക്താനാം തു പുനർവേക്ഷ്യ പരിവൃത്തിസംേയാഗം
ശ്ചപ്സത്സധ്യാഃ ഛ ഇതി തഥാഭ്യഹ്യധ്യാ
ഭവന്തി തു ഝകാരാഃ
ഷ്ടഃ ട്ഠഃ സ്തഃ സ്ഥഃ ഷ്മൗ മ്ഹഃ
േക്ഷ്ണാ ഹ്ണഃ േഷ്ണാ ൺഹഃ ക്ഷഃ ഖകാരരൂേപാഽപി
ആശ്ചര്യം അച്ഛരിയം നിശ്ചയമിച്ഛന്തി ണിച്ഛയം ച യഥാ
വത്സം വച്ഛം ച യഥാ അപ്സരസം തദ്വദച്ഛരഅം
ഉത്സാേഹാ ഉച്ഛാേഹാ പഥ്യം ച പച്ഛം വിേജ്ഞയം
തുഭ്യം തുജ്ഝം മഹ്യം മജ്ഝം വിന്ധ്യശ്ച ഭവതി വിഞ്ജ്േഝാത്തി
ദേഷ്ടാ വട്േഠാത്തി തഹാ ഹേസ്താഽപി ച ഭവതി ഹേത്ഥാത്തി

ീേഷ്മാ ഗിമ്േഹാത്തി തഥാ ക്ഷ്ണം സഹ്ണം സദാ തു വിേജ്ഞയം
ഉഷ്ണം ഉഹ്ണം യേക്ഷാ ജക്േഖാ പര്യേങ്കാ ഭവതി പല്ല
വിപരീതം ഹമേയാേഗ ഹ്മാദൗ സ്യാദ് ബൃഹ തൗ ഫത്വം
യേജ്ഞാ ഭവതി ന ജേന്നാ ഭീേഷ്മാ ഭിമ്േഹാത്തി വിേജ്ഞയഃ
ഉപരിഗേതാഽധസ്താദ്വാ ഭേവത്കകാരാദിക േയാ വർണഃ
സ ഹി സംേയാഗവിഹീനഃ ശുദ്ധഃ കാര്യഃ േയാേഗഽസ്മിൻ
ഏവേമത വിേജ്ഞയം ാകൃതം സം തം തഥാ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി േദശഭാഷാവികൽപനം
ഭാഷാ ചതുർവിധാ േജ്ഞയാ ദശരൂേപ േയാഗതഃ
സം തം ാകൃതം ൈചവ യ പാഠ്യം യുജ്യേത
അതിഭാഷാര്യഭാഷാ ച ജാതിഭാഷാ തൈഥവ ച
തഥാ േയാന്യന്തരീ ൈചവ ഭാഷാ നാേട്യ കീർതിതാ
അതിഭാഷാ തു േദവാനാമാര്യഭാഷാ തു ഭൂഭുജാം
സം ാരപാഠ്യസംയുക്താ സമ്യങ് ന്യായ്യ തിഷ്ഠിതാ
വിവിധാ ജാതിഭാഷാ ച േയാേഗ സമുദാഹൃതാ
േ ച്ഛശേബ്ദാപചാരാ ച ഭാരതം വർഷമാ ിതാ
അഥ േയാന്യന്തരീ ഭാഷാ ാമ്യാരണ്യപശൂദ്ഭവാ
നാനാവിഹംഗജാ ൈചവ നാട്യധർമീ തിഷ്ഠിതാ
ജാതിഭാഷാ യം പാഠ്യം ദ്വിവിധം സമുദാഹൃതം
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ാകൃതം സം തം ൈചവ ചാതുർവർണ്യസമാ യം
ധീേരാദ്ധേത സലലിേത ധീേരാദാേത്ത തൈഥവ ച
ധീര ശാേന്ത ച തഥാ പാഠ്യം േയാജ്യം തു സം തം
ഏഷാേമവ തു സർേവഷാം നായകാനാം േയാഗതഃ
കാരണവ്യപേദേശന ാകൃതം സ േയാജേയത്
ദാരി ്യാധ്യയനാഭാവയദൃച്ഛാദിഭിേരവ ച
ഐശ്വേര്യണ മത്താനാം ദാരിേ ്യണ താത്മനാം
അനധീേതാത്തമാനാം ച സം തം ന േയാജേയത്
വ്യാജലിംഗ വിഷ്ടാനാം മണാനാം തപസ്വിനാം
ഭി ച ചരാണാം ച ാകൃതം സ േയാജേയത്
ഭാഗവതതാപേസാന്മത്തബാലനീച േഹാപസൃേഷ്ടഷു

ീനീചജാതിഷു തഥാ നപുംസേക ാകൃതം േയാജ്യം
പരി ാ നിശാേക്യഷു േചാേക്ഷഷു േ ാ ിേയഷു ച
ശിഷ്ടാ േയ ൈചവ ലിംഗസ്ഥാഃ സം തം േതഷു േയാജേയത്
രാജ്ഞാശ്ച ഗണികായാശ്ച ശിൽപകാര്യാസ്തൈഥവ ച
കലാവസ്ഥാന്തരകൃതം േയാജ്യം പാഠ്യം തു സം തം
സന്ധിവി ഹസംബന്ധം തഥാ ച ാപ്തവാഗ്ഗതിം

ഹനക്ഷ ചരിതം ഖഗാനാം രുതേമവ ച
സർവേമത വിേജ്ഞയം കാവ്യബേന്ധ ശുഭാശുഭം

ീഡാർഥം സർവേലാകസ്യ േയാേഗ ച സുഖാ യം
കലാഭ്യാസാ യം ൈചവ പാഠ്യം േവശ്യാസു സം തം
കേലാപചാരജ്ഞാനാർഥം ീഡാർഥം പാർഥിവസ്യ ച
നിർദിഷ്ടം ശിൽപകാര്യാ നാടേക സം തം വചഃ
ആമ്നായസിദ്ധം സർവാസാം ശുഭമപ്സരസാം വചഃ
സംസർഗാേദ്ദവതാനാം ച തദ്ധി േലാേകാഽനുവർതേത
ഛന്ദതഃ ാകൃതം പാഠ്യം തമപ്സരസാം ഭുവി
മാനുഷാണാം ച കർതവ്യം കാരണാർഥവ്യേപക്ഷയാ
സർവാേസ്വഹ ഹി ശുദ്ധാസു ജാതിഷു ദ്വിജസത്തമാഃ
ശൗരേസനീം സമാ ിത്യ ഭാഷാം കാേവ്യഷു േയാജേയത്
അഥവാ ഛന്ദതഃ കാര്യാ േദശഭാഷാ േയാ ഭിഃ
നാനാേദശസമുത്ഥം ഹി കാവ്യം ഭവതി നാടേക
മാഗധ്യവന്തിജാ ാച്യാ ശൗരേസന്യർധമാഗധീ
ബാ ീകാ ദക്ഷിണാത്യാ ച സപ്ത ഭാഷാഃ കീർതിതാഃ
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ശകാരാഭീരചണ്ഡാലശവര മിേലാ ജാഃ
ഹീനാ വേനചരാണാം ച വിഭാഷാ നാടേക താ
മാഗധീ തു നേര ാണാമന്തഃപുരസമാ യാ
േചടാനാം രാജപു ാണാം േ ഷ്ഠിനാം ചാർധമാഗധീ

ാച്യാ വിദൂഷകാദീനാം ധൂർതാനാമപ്യവന്തിജാ
നായികാനാം സഖീനാം ച ശൂരേസന്യവിേരാധിനീ
യൗധനാഗരകാദീനാം ദക്ഷിണാത്യാഥ ദീവ്യതാം
ബാ ീകഭാേഷാദീച്യാനാം ഖസാനാം ച സ്വേദശജാ
ശകാരേഘാഷകാദീനാം തത്സ്വഭാവശ്ച േയാ ഗണഃ
ശകാരഭാഷാ േയാക്തവ്യാ ചാണ്ഡാലീ പുൽകസാദിഷു
അംഗാരകാരകവ്യാധകാഷ്ഠയേ ാപജീവിനാം
േയാജ്യാ ശകാരഭാഷാ തു കിഞ്ചിദ്വാനൗകസീ തഥാ
ഗജാശ്വാജാവിേകാ ാദിേഘാഷസ്ഥാനനിവാസിനാം
ആഭീേരാക്തിഃ ശാവരീ വാ ാമിഡീ വനചാരിഷു
സുരംഗാഖനകാദീനാം സന്ധികാരാശ്വരക്ഷതാം
വ്യസേന നായകാനാം ചാപ്യാത്മരക്ഷാസു മാഗധീ
ന ബർബരകിരാതാ മിലാദ്യാസു ജാതിഷു
നാട്യ േയാേഗ കർതവ്യം കാവ്യം ഭാഷാസമാ ിതം
ഗംഗാസാഗരമേധ്യ തു േയ േദശാഃ സ കീർതിതാഃ
ഏകാരബഹുലാം േതഷു ഭാഷാം തജ്ജ്ഞഃ േയാജേയത്
വിന്ധ്യസാഗരമേധ്യ തു േയ േദശാഃ തിമാഗതാഃ
നകാരബഹുലാം േതഷു ഭാഷാം തജ്ജ്ഞഃ േയാജേയത്
സുരാ ാവന്തിേദേഷഷു േവ വത ത്തേരഷു ച
േയ േദശാേസ്തഷു കുർവീത ചകാര ായസം യാം
ഹിമവത്സി സൗവീരാേന്യ ജനാഃ സമുപാ ിതാഃ
ഉകാരബഹുലാം തജ്ജ്ഞേസ്തഷു ഭാഷാം േയാജേയത്
ചർമണ്വതീനദീതീേര േയ ചാർബുദസമാ ിതാഃ
തകാരബഹുലാം നിത്യം േതഷു ഭാഷാം േയാജേയത്
ഏവം ഭാഷാവിധാനം തു കർതവ്യം നാടകാ യം
അ േനാക്തം മയാ യ േലാകാദ് ാഹ്യം ബുൈധ തത്
ഏവം ഭാഷാവിധാനം തു മയാ േ ാക്തം ദ്വിേജാത്തമാഃ
പുനർവാക്യവിധാനം തു ലൗകികം സന്നിേബാധത
ഉത്തൈമർമധ്യൈമർനീൈചേര്യ സംഭാഷ്യാ യഥാ നരാഃ
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സമാേനാത്കൃഷ്ടഹീനാശ്ച നാടേക താന്നിേബാധത
േദവാനാമപി േയ േദവാ മഹാത്മാേനാ മഹർഷയഃ
ഭഗവന്നിതി േത വാച്യാ യാേസ്തഷാം േയാഷിതസ്തഥാ
േദവാശ്ച ലിംഗിനൈശ്ചവ നാനാ തധരാശ്ച േയ
ഭഗവന്നിതി േയ വാച്യാഃ പുരുൈഷഃ ീഭിേരവ ച
ആേര്യതി ാഹ്മണം യാന്മഹാരാേജതി പാർഥിവം
ഉപാധ്യാേയതി ചാചാര്യം വൃദ്ധം താേതതി ൈചവ ഹി
നാമ്നാ രാേജതി വാ വാച്യാ ാഹ്മൈണ നരാധിപാഃ
തത്ക്ഷാമ്യം ഹി മഹീപാൈലര്യസ്മാത്പൂജ്യാ ദ്വിജാഃ താഃ

ാഹ്മൈണഃ സചിേവാ വാേച്യാ ഹ്യമാത്യഃ സചിേവതി വാ
േശൈഷരൈന്യർജൈനർവാേച്യാ ഹീൈനരാേര്യതി നിത്യശഃ
സൈമഃ സംഭാഷണം കാര്യം േയന നാമ്നാ സ സഞ്ജ്ഞിതഃ
ഹീൈനഃ സപരിവാരം തു നാമ്നാ സംഭാഷ്യ ഉത്തമഃ
നിേയാഗാധികൃതാൈശ്ചവ പുരുഷാ േയാഷിതസ്തഥാ
കാരുകാഃ ശിൽപിനൈശ്ചവ സംഭാഷ്യാേസ്ത തൈഥവ ഹി
മാർേഷാ ഭാേവതി വക്തവ്യഃ കിഞ്ചിദൂന മാർഷകഃ
സമാേനാഽഥ വയേസ്യതി ഹം േഹ്വാ ഹേണ്ഡതി വാധമഃ
ആയുഷ്മന്നിതി വാച്യ രഥീ സൂേതന സർവദാ
തപസ്വീതി ശാന്ത സാേധാ ഇതി ച ശബ്ദ്യേത
സ്വാമീതി യുവരാജ കുമാേരാ ഭർതൃദാരകഃ
സൗമ്യ ഭ മുേഖേത്യവം േഹ പൂർവം ചാധമം വേദത്
യദ്യസ്യ കർമ ശിൽപം വാ വിദ്യാ വാ ജാതിേരവ വാ
സ േതന നാമ്നാ ഭാേഷ്യാ ഹി നാടകാദൗ േയാ ഭിഃ
വത്സ പു ക താേതതി നാമ്നാ േഗാേ ണ വാ പുനഃ
വാച്യഃ ശിഷ്യഃ സുേതാ വാപി പി ാ വാ ഗുരുണാപി വാ
സംഭാഷ്യാ ശാക്യനിർ ന്ഥാ ഭദേന്തതി േയാ ഭിഃ
ആമ ൈണ പാഷണ്ഡാഃ േശഷാഃ സ്വസമയാ ിൈതഃ
േദേവതി നൃപതിർവാേച്യാ ഭൃൈത്യഃ കൃതിഭിസ്തഥാ
ഭേട്ടതി സാർവഭൗമ നിത്യം പരിജേനന ഹി
രാജന്നിത്യൃഷിഭിർവാേച്യാ ഹ്യപത്യ ത്യേയന വാ
വയസ്യ രാജന്നിതി വാ ഭേവദ്വാേച്യാ മഹീപതിഃ
വിദൂഷേകണ രാജ്ഞീ ച േചടീ ച ഭവതീത്യപി
നാമ്നാ വയേസ്യത്യപി വാ രാജ്ഞാ വാേച്യാ വിദൂഷകഃ
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സർവ ീഭിഃ പതിർവാച്യ ആര്യപുേ തി യൗവേന
അന്യദാ പുനരാേര്യതി മഹാരാേജതി ഭൂപതിഃ
ആേര്യതി പൂർവേജാ ാതാ വാച്യഃ പു ഇവാനുജഃ
േയാഷിദ്ഭിരഥ കാേമ്യതി രാജപുേ തി േയാധൈനഃ
പുരുഷാഭാഷണം േഹ്യവ കാര്യം നാേട്യ േയാ ഭിഃ
പുനഃ ീണാം വക്ഷ്യാമി യഥാഭാഷ്യാ നാടേക
തപസ്വിേന്യാ േദവതാശ്ച വാച്യാ ഭഗവതീതി ച
ഗുരുഭാര്യാ തു വക്തവ്യാ സ്ഥാനീയാ ഭവതീതി ച
ഗമ്യാ ഭേ തി വാച്യാ ൈവ വൃദ്ധാംേബതി ച നാടേക
രാജപത്ന്യ സംഭാഷ്യാഃ സർവാഃ പരിജേനന ൈവ
ഭട്ടിനീ സ്വാമിനീ േദവീേത്യവം ൈവ നാടേക ബുൈധഃ
േദവീതി മഹിഷീ വാച്യാ രാജ്ഞാ പരിജേനന വാ
േഭാഗിന്യഃ പരിശിഷ്ടാ സ്വാമിന്യ ഇതി വാ പുനഃ
കുമാര്യൈശ്ചവ വക്തവ്യാഃ േ ഷ്യാഭിർഭർതൃദാരികാഃ
സ്വേസതി ഭഗിനീ വാച്യാ വേത്സതി ച യവീയസീ

ാഹ്മണ്യാേര്യതി വക്തവ്യാ ലിംഗസ്ഥാ തിനീ ച യാ
പത്നീ ചാേര്യതി സംഭാഷ്യാ പിതൃനാമ്നാ സുതസ്യ സാ
സമാനാഭിസ്തഥാ സേഖ്യാ ഹേലതി സ്യാത്പര രം
േ ഷ്യാ ഹേജ്ജതി വക്തവ്യാ ിേയാ യാ തൂത്തമാ ഭേവത്
അ േകതി ച വക്തവ്യാ േവശ്യാ പരിജേനന ച
അേത്തതി ഗണികാ മാതാ വാച്യാ പരിജേനന ഹി

ിേയതി ഭാര്യാ ശൃംഗാേര വാച്യാ രാേജ്ഞതേരണ വാ
പുേരാധഃ സാർഥവാഹാനാം ഭാര്യാസ്ത്വാേര്യതി സർവദാ
തല്ലിംഗാർഥാനി നാമാനി കാര്യാണി കവിഭിഃ സദാ
ഔത്പത്തികാനി യാനി സ ർന ഖ്യാതാനി നാടേക

ഹ്മക്ഷ സ്യ നാമാനി േഗാ കർമാനുരൂപതഃ
കാേവ്യ കാര്യാണി കവിഭിഃ ശർമവർമകൃതാനി ഹി
ദത്ത ായാണി നാമാനി വണിജാം സ േയാജേയത്
കാപാലികാ ഘണ്ടാന്തനാമാനഃ സമുദാഹൃതാ
ശൗേര്യാദാത്താനി നാമാനി തഥാ ശൂേരഷു േയാജേയത്
വിജയാർഥാനി നാമാനി രാജ ീണാം തു നിത്യശഃ
ദത്താ മി ാ േസേനതി േവശ്യാനാമാനി േയാജേയത്
നാനാകുസുമനാമാനഃ േ ഷ്യാഃ കാര്യാ നാടേക
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മംഗലാർഥാനി നാമാനി േചടാനാമപി േയാജേയത്
ഗംഭീരാർഥാനി നാമാനി ഹ ത്തമാനാം േയാജേയത്
യസ്മാന്നാമാനുസദൃശം കർമ േതഷാം ഭവിഷ്യതി
ജാതിേചഷ്ടാനുരൂപാണി േശഷാണാമപി കാരേയത്
നാമാനി പുരുഷാണാം തു ീണാം േചാക്താനി തത്ത്വതഃ
ഏവം നാമവിധാനം തു കർതവ്യം കവിഭിഃ സദാ
ഏവം ഭാഷാവിധാനം തു ജ്ഞാത്വാ കർമാണ്യേശഷതഃ
പാഠ്യഗുണാനിദാനീം വക്ഷ്യാമഃ തദ്യഥാ സപ്തസ്വരാഃ, ീണി
സ്ഥാനാനി, ചത്വാേരാ വർണാഃ, ദ്വിവിധാ കാകുഃ, ഷഡലങ്കാരാഃ,
ഷഡംഗാനീതി ഏഷാമിദാനീം ലക്ഷണമഭിവ്യാഖ്യാസ്യാമഃ
ത സപ്തസ്വരാ നാമ
ഷഡ്ജർഷഭഗാന്ധാരമധ്യമപഞ്ചമൈധവതനിഷാദാഃ ത ഏേത
രേസഷൂപപാദ്യാഃ
യഥാ
തതഃ പാഠ്യം യുഞ്ജീത ഷഡലങ്കാരസംയുതം
ഹാസ്യശൃംഗാരേയാഃ കാര്യൗ സ്വരൗ മധ്യമപഞ്ചമൗ
ഷഡ്ജർഷഭൗ തഥാ ൈചവ വീരരൗ ാദ്ഭുേതഷ്വഥ
ഗാന്ധാരശ്ച നിഷാദശ്ച കർതവ്യൗ കരുേണ രേസ
ൈധവതൈശ്ചവ കർതേവ്യാ ബീഭേത്സ സഭയാനേക

ീണി സ്ഥാനാനി ഉരഃ കണ്ഠഃ ശിര ഇതി ഭവത്യപി ച
ശാരീര്യാമഥ വീണായാം ിഭ്യഃ സ്ഥാനിഭ്യ ഏവ തു
ഉരസഃ ശിരസഃ കണ്ഠാത്സ്വരഃ കാകുഃ വർതേത
ആഭാഷണം ച ദൂരേസ്ഥ ശിരസാ സ േയാജേയത്
നാതിദൂേര ച കേണ്ഠന ഹ രസാ ൈചവ പാർശ്വതഃ
ഉരേസാദാഹൃതം വാക്യം ശിരസാ ദീപേയദ് ബുധഃ
കേണ്ഠന ശമനം കുര്യാത്പാഠ്യേയാേഗഷു സർവദാ
ഉദാത്തശ്ചാനുദാത്തശ്ച സ്വരിതഃ കമ്പിതസ്തഥാ
വർണാശ്ചത്വാര ഏവ സ ഃ പാഠ്യേയാേഗ തേപാധനാഃ
ത ഹാസ്യശൃംഗാരേയാഃ സ്വരിേതാദാൈത്തർവർൈണഃ പാഠ്യമുപപാദ്യം,
വീരരൗ ാദ്ഭുേതഷൂദാത്തകമ്പിൈതഃ
കരുണബീഭത്സഭയാനേകഷ്വനുദാത്തസ്വരിതകമ്പിൈതരിതി ദ്വിവിധാ
കാകുഃ സാകാങ്ക്ഷാ നിരാകാങ്ക്ഷാ േചതി വാക്യസ്യ
സാകാങ്ക്ഷനിരാകാങ്ക്ഷകത്വാത്
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അനിയുക്താർഥകം വാക്യം സാകാങ്ക്ഷമിതി സഞ്ജ്ഞിതം
നിയുക്താർഥം തു യദ്വാക്യം നിരാകാങ്ക്ഷം തദുച്യേത
ത സാകാങ്ക്ഷം നാമ
താരാദിമ ാന്തമനിയുക്താർഥമനിര്യാതിതവർണാലങ്കാരം
കേണ്ഠാരഃസ്ഥാനഗതം നിരാകാങ്ക്ഷം നാമ നിയുക്താർഥം
നിര്യാതിതവർണാലങ്കാരം ശിരഃസ്ഥാനഗതം മാ ാദിതാരാന്തമിതി
അഥ ഷഡലങ്കാരാ നാമ
ഉേച്ചാ ദീപ്തശ്ച മ ശ്ച നീേചാ തവിലംബിതൗ
പാഠ്യൈസ്യേത ഹ്യലങ്കാരാ ലക്ഷണം ച നിേബാധത
ഉേച്ചാ നാമ ശിരഃസ്ഥാനഗതസ്താരസ്വരഃ, സ ച
ദൂരസ്ഥാഭാഷണവിസ്മേയാത്തേരാത്തരസഞ്ജൽപദൂരാഹ്വാന ാസനാബാധാേദ്യഷു

ദീേപ്താ നാമ ശിരഃസ്ഥാനഗതസ്താരതരഃ, സ
ചാേക്ഷപകലഹവിവാദാമർഷ ഷ്ടാധർഷണേ ാധശൗര്യദർപതീ
ക്ഷ്ണരൂക്ഷാഭിധാനനിർഭർത്സനാ ന്ദിതാദിഷു
മേ ാ നാമ ഉരഃസ്ഥാനഗേതാ നിർേവദ ാനിചിന്തൗ ക്യൈദന്യവ്യാധി ീഡാ 

ഗാഢശ ക്ഷതമൂർഛാമദഗുഹ്യാർഥവചനാദിഷു
നീേചാ നാമ ഉരഃസ്ഥാനഗേതാ മ തരഃ, സ ച
സ്വഭാവാഭാഷണവ്യാധിശമ മാർത സ്തപതിതമൂർഛിതാദിഷു

േതാ നാമ കണ്ഠഗതഃ സ ച ത്വരിതഃ,
ലല്ലനമന്മനഭയശീതജ്വര ാസാത്യസ്താത്യയികകാര്യാേവദനാദിഷു
വിലംബിേതാ നാമ കണ്ഠസ്ഥാനഗതസ്തനുമ ഃ, സ ച
ശൃംഗാരകരുണവിതർകിതവിചാരാമർഷാസൂയിതാവ്യക്താർഥ വാദലജ്ജാ
ചിന്താതർജനവിസ്മയേദാഷാനുകീർതനദീർഘേരാഗനിപീഡനാദിഷു
അ ാനുവംശ്യാ േ ാകാ ഭവന്തി
ഉത്തേരാത്തരസഞ്ജൽപപരുഷാേക്ഷപേണഷു ച
തീക്ഷ്ണരൂക്ഷാഭിനയേന ആേവേഗ ന്ദിേത തഥാ
പേരാക്ഷസ്യ സമാഹ്വാേന തർജേന ാസേന തഥാ
ദൂരസ്ഥാഭാഷേണ ൈചവ തഥാ നിർഭർത്സേനഷു ച
ഭാേവേഷ്വേതഷു നിത്യം ഹി നാനാരസസമാ യാ
ഉച്ചാ ദീപ്താ താ ൈചവ കാകുഃ കാര്യാ േയാ ഭിഃ
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വ്യാധിേത ച ജ്വരാർേത ച ഭയാർേത ശീതവി േത
നിയമേസ്ഥ വിതർേക ച ഗാഢശ ക്ഷേതഷു ച
ഗുഹ്യാർഥവചേന ൈചവ ചിന്തായാം തപസി സ്ഥിേത
മ ാ നീചാ ച കർതവ്യാ കാകുർനാട്യ േയാ ഭിഃ
ലേല്ല ച മന്മേന ൈചവ ഭയാർേത ശീതവി േത
മ ാ താ ച കർതവ്യാ കാകുർനാട്യ േയാ ഭിഃ
ദൃഷ്ടനഷ്ടാനുസരേണ ഇഷ്ടാനിഷ്ട േത തഥാ
ഇഷ്ടാർഥഖ്യാപേന ൈചവ ചിന്താധ്യാേന തൈഥവ ച
ഉന്മാേദഽസൂയിേത ൈചവ ഉപാലംേഭ തൈഥവ ഹി
അവ്യക്താർഥ വാേദ ച കഥാേയാേഗ തൈഥവ ച
ഉത്തേരാത്തരസഞ്ജൽേപ കാേര്യഽതിശയസംയുേത
വികൃേത വ്യാധിേത േ ാേധ ദുഃേഖ േശാേക തൈഥവ ച
വിസ്മയാമർഷേയാൈശ്ചവ ഹർേഷ പരിേദവിേത
വിലംബിതാ ച ദീപ്താ ച കാകുർമ ാ ച ൈവ ഭേവത്
ലഘ്വക്ഷര ായകൃേത ഗുർവക്ഷരകൃേത തഥാ
ഉച്ചാ ദീപ്താ ച കർതവ്യാ കാകുസ്ത േയാ ഭിഃ
യാനി സൗമ്യാർഥയുക്താനി സുഖഭാവകൃതാനി ച
മ ാ വിലംബിതാ ൈചവ ത കാകുർവിധീയേത
യാനി സ സ്തീക്ഷ്ണരൂക്ഷാണി ദീപ്താ േചാച്ചാ ച േതഷ്വപി
ഏവം നാനാ േയാേപതം പാഠ്യം േയാജ്യം േയാ ഭിഃ
ഹാസ്യശൃംഗാരകരുേണഷ്വിഷ്ടാ കാകുർവിലംബിതാ
വീരരൗ ാദ്ഭുേതഷൂച്ചാ ദീപ്താ വാപി ശസ്യേത
ഭയാനേക സബീഭേത്സ താ നീചാ ച കീർതിതാ
ഏവം ഭാവരേസാേപതാ കാകുഃ കാര്യാ േയാ ഭിഃ
അഥാംഗാനി ഷട് വിേച്ഛേദാഽർപണ വിസർേഗാഽനുബേന്ധാ ദീപനം

ശമനമിതി ത വിേച്ഛേദാ നാമ വിരാമകൃതഃ അർപണം നാമ
ലീലായമാനമധുരവൽഗുനാ സ്വേരണ പൂരയേതവ രംഗം യത്പഠ്യേത
തദർപണം വിസർേഗാ നാമ വാക്യന്യാസഃ അനുബേന്ധാ നാമ
പദാന്തേരഷ്വപി വിേച്ഛദഃ, അനുച്ഛ്വസനം വാ ദീപനം നാമ

ിസ്ഥാനേശാഭി വർധമാനസ്വരം േചതി ശമനം നാമ
താരഗതാനാം സ്വരാണാം ശാമ്യതാമൈവസ്വേര്യണാവതാരണമിതി
ഏഷാം ച രസഗതഃ േയാഗഃ ത
ഹാസ്യശൃംഗാരേയാരാകാങ്ക്ഷായാമർപണവിേച്ഛദദീപന ശമനയുക്തം
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പാഠ്യം കാര്യം ദീപന ശമനയുക്തം കരുേണ
വിേച്ഛദ ശമനദീപനാനുബന്ധബഹുലം വീരരൗ ാദ്ഭുേതഷു
വിസർഗവിേച്ഛദയുക്തം ബീഭത്സഭയാനകേയാരിതി സർേവഷാമേപ്യഷാം
മ മധ്യതാരകൃതഃ േയാഗ ിസ്ഥാനഗതഃ ത
ദൂരസ്ഥാഭാഷേണ താരം ശിരസാ, നാതിദൂേര മധ്യം കേണ്ഠന,
പാർശ്വേതാ മ മുരസാ േയാജേയത്പാഠ്യമിതി മ ാത്താരം ന
ഗേച്ഛത്, താരാദ്വാ മ മിതി
ഏഷാം ച തമധ്യവിലംബിതാ േയാ ലയാ രേസഷൂപപാദ്യാഃ ത
ഹാസ്യശൃംഗാരേയാർമധ്യലയഃ, കരുേണ വിലംബിേതാ,
വീരരൗ ാദ്ഭുതബീഭത്സഭയാനേകഷു ത ഇതി
അഥ വിരാമഃ അർധസമാേപ്താ കാര്യവശാന്ന ഛേന്ദാവശാത് കസ്മാത്,
ദൃശ്യേന്ത േഹ്യകദ്വി ിചതുരക്ഷരാ വിരാമാഃ യഥാ
കിം ! ഗച്ഛ, മാ വിശ സുദുർജന ! വാരിേതാഽഽസി
കാര്യം ത്വയാ ന മമ സർവജേനാപയുക്തം
സൂചാസു ചാ രഗേത ച തേഥാപചാേര
ഷ്വൽപാക്ഷരാണി ഹി പദാനി ഭവന്തി കാേവ്യ
ഏവം വിരാേമ യേത്നാഽനുേഷ്ഠയഃ കസ്മാത്, വിരാേമാ ഹ്യർഥാനുദർശകഃ
സഃ
അ േ ാകൗ
വിരാേമഷു യേത്നാ ഹി നിത്യം കാര്യഃ േയാ ഭിഃ
കസ്മാദഭിനേയാ ഹ്യസ്മിന്നർഥാേപക്ഷീ യതഃ തഃ
യ വ്യ ാവുഭൗ ഹസ്തൗ ത ദൃഷ്ടിസമന്വിതഃ
വാചികാഭിനയഃ കാേര്യാ വിരാൈമരർഥദർശൈകഃ

ാേയാ വീേര ച രൗേ ച കരൗ ഹരണാകുലൗ
ബീഭേത്സ കുത്സിതത്വാച്ച ഭവതഃ കുഞ്ചിതൗ കരൗ
ഹാേസ്യ േചാേദ്ദശമാേ ണ കരുേണ ച ലംബിതൗ
അദ്ഭുേത വിസ്മയാത്സ്തബ്ധൗ ഭയാൈച്ചവ ഭയാനേക
ഏവമാദിഷു ചാേന്യഷു വിചാേരഽപി ഹസ്തേയാഃ
അലങ്കാരവിരാമാഭ്യാം സാധ്യേത ഹ്യർഥനിശ്ചയഃ
േയ വിരാമാഃ താ വൃേത്ത േതഷ്വലങ്കാര ഇഷ്യേത
സമാേപ്തഽർേഥ പേദ വാപി തഥാ ാണവേശന വാ
പദവർണസമാേസ ച േത ബഹ്വർഥസങ്കേട
കാേര്യാ വിരാമഃ പാദാേന്ത തഥാ ാണവേശന വാ
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േശഷമർഥവേശൈനവ വിരാമം സ േയാജേയത്
അ ച ഭാവഗതാനി ച കൃഷ്യാക്ഷരാണി േബാദ്ധവ്യാനി, തദ്യഥാ
ആകാൈരകാരസംയുക്തൈമകാരൗകാരസംയുതം
വ്യഞ്ജനം യദ്ഭേവദ്ദീർഘം കൃഷ്യം ത വിധീയേത
വിഷാേദ ച വിതർേക ച േശ്നഽഥാമർഷ ഏവ ച
കലാകാല മാേണന പാഠ്യം കാര്യം േയാ ഭിഃ
േശഷാണാമർഥേയാേഗന വിരാേമ വിരേമദിഹ
ഏകദ്വി ിചതുഃപഞ്ചഷട്കലം ച വിലംബിതം
വിലംബിേത വിരാേമ ഹി സദാ ഗുർവക്ഷരം ഭേവത്
ഷണ്ണാം കലാനാം പരേതാ വിലംേബാ ച വിധീയേത
അഥവാ കാരേണാേപതം േയാഗം കാര്യേമവ ച
സമീക്ഷ്യ വൃേത്ത കർതേവ്യാ വിരാേമാ രസഭാവതഃ
േയ വിരാമാഃ താഃ പാേഠ്യ വൃത്തപാദസമുദ്ഭവാഃ
ഉത് മ്യാപി മം തജ്ജ്ൈഞഃ കാര്യാേസ്തഽർഥവശാനുഗാഃ
നാപശബ്ദം പേഠത്തജ്ജ്േഞാ ഭിന്നവൃത്തം തൈഥവ ഹി
വി േമന്നാവിരാേമഷു ൈദേന്യ കാകും ന ദീപേയത്
വർജിതം കാവ്യേദാൈഷ ലക്ഷണാഢ്യം ഗുണാന്വിതം
സ്വരാലങ്കാരസംയുക്തം പേഠത്പാഠ്യം യഥാവിധി
അലങ്കാരാ വിരാമാശ്ച േയ പാേഠ്യ സം േത താഃ
ത ഏവ സർേവ കർതവ്യാ ീണാം പാേഠ്യ ത്വസം േത
ഏവേമതത്സ്വരകൃതം കലാതാലലയാന്വിതം
ദശരൂപവിധാേന തു പാഠ്യം േയാജ്യം േയാ ഭിഃ
ഉക്തം കാകുവിധാനം തു യഥാവദനുപൂർവശഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ദശരൂപവികൽപനം
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ വാഗഭിനേയ കാകുസ്വരവ്യഞ്ജേനാ നാമ
സപ്തദേശാഽധ്യായഃ
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അഷ്ടാദേശാഽധ്യായഃ

വർത്തയിഷ്യാമ്യഹം വി ാ ദശരൂപവികൽപനം
നാമതഃ കർമതൈശ്ചവ തഥാ ൈചവ േയാഗതഃ
നാടകം സ കരണമേങ്കാ വ്യാേയാഗ ഏവ ച
ഭാണഃ സമവകാരശ്ച വീഥീ ഹസനം ഡിമഃ
ഈഹാമൃഗശ്ച വിേജ്ഞയാ ദേശേമ നാട്യലക്ഷേണ
ഏേതഷാം ലക്ഷണമഹം വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
സർേവഷാേമവ കാവ്യാനാം മാതൃകാ വൃത്തയഃ താഃ
ആേഭ്യാ വിനിസൃതം േഹ്യതദ്ദശരൂപം േയാഗതഃ
ജാതിഭിഃ തിഭിൈശ്ചവ സ്വരാ ാമത്വമാഗതാഃ
യഥാ തഥാ വൃത്തിേഭൈദഃ കാവ്യബന്ധാ ഭവന്തി ഹി

ാമൗ പൂർണസ്വരൗ ദ്വൗ തു യഥാ ൈവ ഷഡ്ജമധ്യമൗ
സർവവൃത്തിവിനിഷ്പന്നൗ കാവ്യബന്ധൗ തഥാ ത്വിമൗ
േജ്ഞയം കരണം ൈചവ തഥാ നാടകേമവ ച
സർവവൃത്തിവിനിഷ്പന്നം നാനാബന്ധസമാ യം
വീഥീ സമവകാരശ്ച തേഥഹാമൃഗ ഏവ ച
ഉ ഷ്ടികാേങ്കാ വ്യാേയാേഗാ ഭാണഃ ഹസനം ഡിമഃ
ൈകശികീവൃത്തിഹീനാനി രൂപാേണ്യതാനി കാരേയത്
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി കാവ്യബന്ധവികൽപനം

ഖ്യാതവ വിഷയം ഖ്യാേതാദാത്തനായകം ൈചവ
രാജർഷിവംശ്യചരിതം തൈഥവ ദിവ്യാ േയാേപതം
നാനാവിഭൂതിഭിര തമൃദ്ധിവിലാസാദിഭിർഗുൈണൈശ്ചവ
അങ്ക േവശകാഢ്യം ഭവതി ഹി തന്നാടകം നാമ
നൃപതീനാം യച്ചരിതം നാനാരസഭാവേചഷ്ടിതം ബഹുധാ
സുഖദുഃേഖാത്പത്തികൃതം ഭവതി ഹി തന്നാടകം നാമ
അസ്യാവേസ്ഥാേപതം കാര്യം സമീക്ഷ്യ ബി വിസ്താരാത്
കർതേവ്യാഽങ്കഃ േസാഽപി തു ഗുണാന്വിതം നാട്യതത്ത്വൈജ്ഞഃ
അങ്ക ഇതി രൂഢിശേബ്ദാ ഭാൈവശ്ച രൈസശ്ച േരാഹയത്യർഥാൻ
നാനാവിധാനയുേക്താ യസ്മാത്തസ്മാദ്ഭേവദങ്കഃ
അങ്കസമാപ്തിഃ കാര്യാ കാവ്യേച്ഛേദന ബീജസംഹാരഃ
വ വ്യാപീ ബി ഃ കാവ്യസമുേത്ഥാഽ നിത്യം സ്യാത്
യ ാർഥസ്യ സമാപ്തിര്യ ച ബീജസ്യ ഭവതി സംഹാരഃ
കിഞ്ചിദവലഗ്നബി ഃ േസാഽങ്ക ഇതി സദാവഗന്തവ്യഃ
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േയ നായകാ നിഗദിതാേസ്തഷാം ത്യക്ഷചരിതസംേയാഗഃ
നാനാവേസ്ഥാേപതഃ കാര്യസ്ത്വേങ്കാഽവി കൃഷ്ട
നായകേദവീഗുരുജനപുേരാഹിതാമാത്യസാർഥവാഹാനാം
ൈനകരസാന്തരവിഹിേതാ ഹ്യങ്ക ഇതി സ േവദിതവ്യ
പഞ്ചാക്ഷരാ ദശപരാ ഹ്യങ്കാഃ സ ർനാടേക കരേണ ച
നി ാമഃ സർേവഷാം യസ്മിന്നങ്കഃ സ വിേജ്ഞയഃ
േ ാധ സാദേശാകാഃ ശാേപാത്സർേഗാഽഥ വി േവാദ്വാഹൗ
അദ്ഭുതസംഭവദർശനമേങ്ക ത്യക്ഷജാനി സ ഃ
ഏകദിവസ വൃത്തഃ കാര്യസ്ത്വേങ്കാഽർഥബീജമധികൃത്യ
ആവശ്യകകാര്യാണാമവിേരാേധന േയാേഗഷു
ഏകാേങ്കന കദാചിദ്ബഹൂനി കാര്യാണി േയാജേയദ്ധീമാൻ
ആവശ്യകാവിേരാേധന ത കാവ്യാനി കാര്യാണി
രംഗം തു േയ വിഷ്ടാഃ സർേവഷാം ഭവതി ത നി ാമഃ
ബീജാർഥയുക്തിയുക്തം കൃത്വാ കാവ്യം യഥാർഥരസം
ന ബഹൂനീഹ കാര്യാണി േത്വകാേങ്ക വിനിേയാജേയത്
ആവശ്യകാനാം കാര്യാണാം വിേരാേധാ ഹി തഥാ ഭേവത്
ജ്ഞാത്വാ ദിവസാവസ്ഥാം ക്ഷണയാമമുഹൂർതലക്ഷേണാേപതാം
വിഭേജത്സർവമേശഷം പൃഥക്പൃഥക്കാവ്യമേങ്കഷു
ദിവസാവസാനകാര്യം യദ്യേങ്ക േനാപപദ്യേത സർവം
അങ്കേച്ഛദം കൃത്വാ േവശൈകസ്തദ്വിധാതവ്യം
വി കൃഷ്ടം തു േയാ േദശം ഗേച്ഛത്കാര്യവശാനുഗഃ
അങ്കേച്ഛേദഽഥ സങ്ക്േഷപാന്നിർദിേശത്തം േവശൈകഃ
സന്നിഹിതനായേകാഽങ്കഃ കർതേവ്യാ നാടേക കരേണ വാ
പരിജനകഥാനുബന്ധഃ േവശേകാ നാമ വിേജ്ഞയഃ

കരണനാടകവിഷേയ പഞ്ചാദ്യാ ദശപരാ ഭവന്ത്യങ്കാഃ
അങ്കാന്തരസന്ധിഷു ച േവശകാേസ്തഷു താവന്തഃ
അനേയാരന്തരവിഹിതഃ േവശേകാഽർഥ ിയാം സമഭിവീക്ഷ്യ
സങ്ക്േഷപാർഥഃ സന്ധിഷ്വർഥാനാം സംവിധാതവ്യഃ
അങ്കേച്ഛദം കൃത്വാ മാസകൃതം വർഷസഞ്ചിതം വാപി
തത്സർവം കർതവ്യം വർഷാദൂർധ്വം ന തു കദാചിത്
യഃ കശ്ചിത്കാര്യവശാദ്ഗച്ഛതി പുരുഷഃ കൃഷ്ടമധ്വാനം
ത ാപ്യങ്കേച്ഛദഃ കർതവ്യഃ പൂർവവത്തൈജ്ഞഃ
അങ്കാന്തരാനുസാരീ സങ്ക്േഷപാർഥമധികൃത്യ ബി നാം
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കരണനാടകവിഷേയ േവശകഃ സംവിധാതവ്യഃ
േനാത്തമമധ്യമപുരുൈഷരാചരിേതാ നാപ ദാത്തവചനകൃതഃ

ാകൃതഭാഷാചാരഃ േയാഗമാ ിത്യ കർതവ്യഃ
കാേലാത്ഥാനഗതിരസൗ വ്യാഖ്യാസംരംഭകാര്യവിഷയാണാം
അർഥാഭിധാനയുക്തഃ േവശകഃ സ്യാദേനകാർഥഃ
ബഹ്വാ യമപി കാര്യം േവശൈകഃ സങ്ക്ഷിേപച്ച സന്ധിഷു വാ
ബഹുചൂർണപൈദര ക്തം ജനയതി േഖദം േയാഗസ്യ
യ ാർഥസ്യ സമാപ്തിർന ഭവത്യേങ്ക േയാഗബാഹുല്യാത്
വൃത്താന്തസ്വൽപകൈഥഃ േവശൈകഃ േസാഽഭിധാതവ്യഃ
യുദ്ധം രാജ്യ ംേശാ മരണം നഗേരാപേരാധനം ൈചവ

ത്യക്ഷാണി തു നാേങ്ക േവശൈകഃ സംവിേധയാനി
അേങ്ക േവശേക ച കരണമാ ിത്യ നാടേക വാപി
ന വധഃ കർതവ്യഃ സ്യാേദ്യാഽഭ ദയീ നായകഃ ഖ്യാതഃ
അപസരണേമവ കാര്യം ഹണം വാ സന്ധിേരവ വാ േയാജ്യഃ
കാവ്യേ ൈഷർബഹുഭിര്യഥാരസം നാട്യതത്ത്വൈജ്ഞഃ
ന മഹാജനപരിവാരം കർതവ്യം നാടകം കരണം വാ
േയ ത കാര്യപുരുഷാശ്ചത്വാരഃ പഞ്ച വാ േത സ ഃ
കാര്യം േഗാപുച്ഛാ ം കർതവ്യം കാവ്യബന്ധമാസാദ്യ
േയ േചാദാത്താ ഭാവാേസ്ത സർേവ പൃഷ്ഠതഃ കാര്യാഃ
സർേവഷാം കാവ്യാനാം നാനാരസഭാവയുക്തിയുക്താനാം
നിർവഹേണ കർതേവ്യാ നിത്യം ഹി രേസാഽദ്ഭുതസ്തജ്ജ്ൈഞഃ
നാടകലക്ഷണേമതന്മയാ സമാേസന കീർതിതം വിധിവത്

കരണമതഃ പരമഹം ലക്ഷണയുക്ത്യാ വക്ഷ്യാമി
യ കവിരാത്മശക്ത്യാ വ ശരീരം ച നായകം ൈചവ
ഔത്പത്തികം കുരുേത കരണമിതി തദ്ബുൈധർേജ്ഞയം
യദനാർഷമഥാഹാര്യം കാവ്യം കേരാത്യഭൂതഗുണയുക്തം
ഉത്പന്നബീജവ കരണമിതി തദപി വിേജ്ഞയം
യന്നാടേക മേയാക്തം വ ശരീരം ച വൃത്തിേഭദാശ്ച
തത് കരേണഽപി േയാജ്യം സലക്ഷണം സർവസന്ധിഷു തു
വി വണിക്സചിവാനാം പുേരാഹിതാമാത്യസാർഥവാഹാനാം
ചരിതം യൈന്നകവിധം േജ്ഞയം തത് കരണം നാമ
േനാദാത്തനായകകൃതം ന ദിവ്യചരിതം ന രാജസംേഭാഗം
ബാഹ്യജനസ യുക്തം തജ്ജ്േഞയം കരണം തജ്ജ്ൈഞഃ
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ദാസവിടേ ഷ്ഠിയുതം േവശ പചാരകാരേണാേപതം
മന്ദകുല ീചരിതം കാവ്യം കാര്യം കരേണ തു
സചിവേ ഷ്ഠി ാഹ്മണപുേരാഹിതാമാത്യസാർഥവാഹാനാം
ഗൃഹവാർതാ യ ഭേവന്ന ത േവശ്യാംഗനാ കാര്യാ
യദി േവശയുവതിയുക്തം ന കുല ീ സംഗേമാഽപി സ്യാത്
അഥ കുലജന യുക്തം ന േവശയുവതിർഭേവത്ത
യദി വാ കാരണയുക്ത്യാ േവശകുല ീകൃേതാപചാരഃ സ്യാത്
അവികൃതഭാഷാചാരം ത തു പാഠ്യം േയാക്തവ്യം
മധ്യമപുരുൈഷർനിത്യം േയാേജ്യാ വിഷ്കംഭേകാഽ തത്ത്വജ്ജ്ൈഞഃ
സം തവചനാനുഗതഃ സങ്ക്േഷപാർഥഃ േവശകവത്
ശുദ്ധഃ സങ്കീർേണാ വാ ദ്വിവിേധാ വിഷ്കംഭേകാഽപി കർതവ്യഃ
മധ്യമപാ ഃ ശുദ്ധഃ സങ്കീർേണാ നീചമധ്യകൃതഃ
അങ്കാന്തരാലവിഹിതഃ േവശേകാഽർഥ ിയാം സമഭിവീക്ഷ്യ
സങ്ക്േഷപാത്സന്ധീനാമർഥാനാം ൈചവ കർതവ്യഃ
അനേയാശ്ച ബന്ധേയാഗാദേന്യാ േഭദഃ േയാ ഭിഃ കാര്യഃ

ഖ്യാതസ്ത്വിതേരാ വാ നാടകേയാേഗ കരേണ വാ
കരണനാടകേഭദാദുത്പാദ്യം വ നായകം നൃപതിം

അന്തഃപുരസംഗീതകകന്യാമധികൃത്യ കർതവ്യാ
ീ ായാ ചതുരങ്കാ ലലിതാഭിനയാത്മികാ സുവിഹിതാംഗീ

ബഹുനൃത്തഗീതപാഠ്യാ രതിസംേഭാഗാത്മികാ ൈചവ
രാേജാപചാരയുക്താ സാദനേ ാധദംഭസംയുക്താ
നായകേദവീദൂതീ സപരിജനാ നാടികാ േജ്ഞയാ
അന്തർഭാവഗതാ േഹ്യഷാ ഭാവേയാരുഭേയാര്യതഃ
അത ഏവ ദൈശതാനി രൂപാണീത ദിതാനി ൈവ

കരണനാടകലക്ഷണമുക്തം വി ാ മയാ സമാേസന
വക്ഷ്യാമ്യതഃ പരമഹം ലക്ഷണം യുക്ത്യാ സമവകാരം
േദവാസുരബീജകൃതഃ ഖ്യാേതാദാത്തനായകൈശ്ചവ

്യങ്കസ്തഥാ ികപട ിവി വഃ സ്യാ ിശൃംഗാരഃ
ദ്വാദശനായകബഹുേലാ ഹ്യഷ്ടാദശനാഡികാ മാണശ്ച
വക്ഷ്യാമ്യസ്യാങ്കവിധിം യാവേത്യാ നാഡികാ യ
അങ്ക സ ഹസനഃ സവി വഃ സകപടഃ സവീഥീകഃ
ദ്വാദശനാഡീവിഹിതഃ ഥമഃ കാര്യഃ ിേയാേപതഃ
കാര്യസ്തഥാ ദ്വിതീയഃ സമാ ിേതാ നാഡികാശ്ചത

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 210

വ സമാപനവിഹിേതാ ദ്വിനാഡികഃ സ്യാ തീയ
നാഡീസഞ്ജ്ഞാ േജ്ഞയാ മാനം കാലസ്യ യ ഹൂർതാർധം
തന്നാഡികാ മാണം യേഥാക്തമേങ്കഷു സംേയാജ്യം
യാ നാഡിേകതി സഞ്ജ്ഞാ കാലവിഭാേഗ ിയാഭിസമ്പന്നാ
കാര്യാ ച സാ യത്നാദ്യഥാ േമൈണവ ശാേ ാക്താ
അേങ്കാഽങ്കസ്ത്വന്യാർഥഃ കർതവ്യഃ കാവ്യബന്ധമാസാദ്യ
അർഥം ഹി സമവകാേര ഹ്യ തിസംബന്ധമിച്ഛന്തി
യുദ്ധജലസംഭേവാ വാ വായ്വഗ്നിഗേജ സം മകൃേതാ വാ
നഗേരാപേരാധേജാ വാ വിേജ്ഞേയാ വി വ ിവിധഃ
വ ഗത മവിഹിേതാ േദവവശാദ്വാ പര യുേക്താ വാ
സുഖദുഃേഖാത്പത്തികൃത ിവിധഃ കപേടാഽ വിേജ്ഞയഃ

ിവിധശ്ചാ വിധിൈജ്ഞഃ പൃഥക്പൃഥക്കാര്യവിഹിതാർഥഃ
ശൃംഗാരഃ കർതേവ്യാ ധർേമ ചാർേഥ ച കാേമ ച
യസ്മിൻ ധർമ ാപകമാത്മഹിതം ഭവതി സാധനം ബഹുധാ

തനിയമതേപായുേക്താ േജ്ഞേയാഽസൗ ധർമശൃംഗാരഃ
അർഥേസ്യച്ഛാേയാഗാദ്ബഹുധാ ൈചവാർഥേതാഽർഥശൃംഗാരഃ

ീസ േയാഗവിഷേയഷ്വർഥാർഥാ വാ രതിര്യ
കന്യാവിേലാഭനകൃതം ാപ്തൗ ീപുംസേയാ രമ്യം വാ
നിഭൃതം സാേവഗം വാ യസ്യ ഭേവത്കാമശൃംഗാരഃ
ഉഷ്ണിഗ്ഗായ ്യാദീന്യന്യാനി ച യാനി ബന്ധകുടിലാനി
വൃത്താനി സമവകാേര കവിഭിസ്താനി േയാജ്യാനി
ഏവം കാര്യസ്തജ്ജ്ൈഞർനാനാരസസം യഃ സമവകാരഃ
വക്ഷ്യാമ്യതഃ പരമഹം ലക്ഷണമീഹാമൃഗസ്യാപി
ദിവ്യാപുരുഷാ യകൃേതാ ദിവ്യ ീകാരേണാപഗതയുദ്ധഃ
സുവിഹിതവ നിബേദ്ധാ വി ത്യയകാരകൈശ്ചവ
ഉദ്ധതപുരുഷ ായഃ ീേരാഷ ഥിതകാവ്യബന്ധശ്ച
സങ്ക്േഷാഭവി വകൃതഃ സംേഫടകൃതസ്തഥാ ൈചവ

ീേഭദനാപഹരണാവമർദന ാപ്തവ ശൃംഗാരഃ
ഈഹാമൃഗ കാര്യഃ സുസമാഹിതകാവ്യബന്ധശ്ച
യദ്വ്യാേയാേഗ കാര്യം േയ പുരുഷാ വൃത്തേയാ രസാൈശ്ചവ
ഈഹാമൃേഗഽപി േത സ ഃ േകവലമമര ിയാ േയാഗഃ
യ തു വേധപ്സിതാനാം വേധാ ഹ ദേ ാ ഭേവദ്ധി പുരുഷാണാം
കിഞ്ചിദ്വ്യാജം കൃത്വാ േതഷാം യുദ്ധം ശമയിതവ്യം
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ഈഹാമൃഗസ്യ ലക്ഷണമുക്തം വി ാഃ സമാസേയാേഗന
ഡിമലക്ഷണം തു ഭൂേയാ ലക്ഷണയുക്ത്യാ വക്ഷ്യാമി

ഖ്യാതവ വിഷയഃ ഖ്യാേതാദാത്തനായകൈശ്ചവ
ഷ സലക്ഷണയുക്തശ്ചതുരേങ്കാ ൈവ ഡിമഃ കാര്യഃ
ശൃംഗാരഹാസ്യവർജം േശൈഷഃ സർൈവ രൈസഃ സമായുക്തഃ
ദീപ്തരസകാവ്യേയാനിർനാനാഭാേവാപസമ്പന്നഃ
നിർഘാേതാൽകാപാൈതരുപരാേഗേണ സൂര്യേയാര ക്തഃ
യുദ്ധനിയുദ്ധാധർഷണസംേഫടകൃതശ്ച കർതവ്യഃ
മാേയ ജാലബഹുേലാ ബഹുപുേസ്താത്ഥാനേയാഗയുക്തശ്ച
േദവഭുജേഗ രാക്ഷസയക്ഷപിശാചാവകീർണശ്ച
േഷാഡശനായകബഹുലഃ സാത്വത്ത്യാരഭടീവൃത്തിസമ്പന്നഃ
കാേര്യാ ഡിമഃ യത്നാന്നാനാ യഭാവസമ്പന്നഃ
ഡിമലക്ഷണമിത ക്തം മയാ സമാേസന ലക്ഷണാനുഗതം
വ്യാേയാഗസ്യ തു ലക്ഷണമതഃ പരം സ വക്ഷ്യാമി
വ്യാേയാഗ വിധിൈജ്ഞഃ കാര്യഃ ഖ്യാതനായകശരീരഃ
അൽപ ീജനയുക്തേസ്ത്വകാഹകൃതസ്തഥാ ൈചവ
ബഹവശ്ച ത പുരുഷാ വ്യായച്ഛേന്ത യഥാ സമവകാേര
ന ച ദിവ്യനായകയുക്തഃ കാര്യേസ്ത്വകാങ്ക ഏവായം
ന ച ദിവ്യനായകകൃതഃ കാേര്യാ രാജർഷിനായകനിബദ്ധഃ
യുദ്ധനിയുദ്ധാഘർഷണസംഘർഷകൃതശ്ച കർതവ്യഃ
ഏവംവിധ കാേര്യാ വ്യാേയാേഗാ ദീപ്തകാവ്യരസേയാനിഃ
വക്ഷ്യാമ്യതഃ പരമഹം ലക്ഷണമു ഷ്ടാങ്കസ്യ

ഖ്യാതവ വിഷയസ്ത്വ ഖ്യാതഃ കദാചിേദവ സ്യാത്
ദിവ്യപുരുൈഷർവിയുക്തഃ േശൈഷര േക്താ ഭേവത്പുംഭിഃ
കരുണരസ ായകൃേതാ നിവൃത്തയുേദ്ധാദ്യത ഹാരശ്ച

ീപരിേദവിതബഹുേലാ നിർേവദിതഭാഷിതൈശ്ചവ
നാനാവ്യാകുലേചഷ്ടഃ സാത്വത്ത്യാരഭടിൈകശികീഹീനഃ
കാര്യഃ കാവ്യവിധിൈജ്ഞഃ സതതം ഹ ഷ്ടികാങ്ക
യദ്ദിവ്യനായകകൃതം കാവ്യം സം ാമബന്ധവധയുക്തം
തദ്ഭാരേത തു വർേഷ കർതവ്യം കാവ്യബേന്ധഷു
കസ്മാദ്ഭാരതമിഷ്ടം വർേഷഷ്വേന്യഷു േദവവിഹിേതഷു
ഹൃദ്യാ സർവാ ഭൂമിഃ ശുഭഗന്ധാ കാഞ്ചനീ യസ്മാത്
ഉപവനഗമന ീഡാ വിഹാരനാരീരതി േമാദാഃ സ ഃ
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േതഷു ഹി വർേഷഷു സദാ ന ത ദുഃഖം ന വാ േശാകഃ
േയ േതഷാമധിവാസാഃ പുരാണവാേദഷു പർവതാഃ േ ാക്താഃ
സംേഭാഗേസ്തഷു ഭേവത്കർമാരംേഭാ ഭേവദസ്മിൻ

ഹസനമപി വിേജ്ഞയം ദ്വിവിധം ശുദ്ധം തഥാ സങ്കീർണം
അങ്കസ്യ ലക്ഷണമിദം വ്യാഖ്യാതമേശഷേയാഗമാ ഗതം

ഹസനമതഃ പരം സലക്ഷണം സ വക്ഷ്യാമി
വക്ഷ്യാമി തേയാര ക്ത്യാ പൃഥഗ്പൃഥ ക്ഷണവിേശഷം
ഭഗവത്താപസവിൈ രൈന്യരപി ഹാസ്യവാദസംബദ്ധം
കാപുരുഷസ യുക്തം പരിഹാസാഭാഷണ ായം
അവികൃതഭാഷാചാരം വിേശഷഭാേവാപപന്നചരിതപദം
നിയതഗതിവ വിഷയം ശുദ്ധം േജ്ഞയം ഹസനം തു
േവശ്യാേചടനപുംസകവിടധൂർതാ ബന്ധകീ ച യ സ ഃ
അനിഭൃതേവഷപരിച്ഛദേചഷ്ടിതകരൈണ സങ്കീർണം
േലാേകാപചാരയുക്താ യാ വാർതാ യശ്ച ദംഭസംേയാഗഃ
സ ഹസേന േയാേജ്യാ ധൂർത വിവാദസമ്പന്നഃ
വീഥ്യംൈഗഃ സംയുക്തം കർതവ്യം ഹസനം യഥാേയാഗ്യം
ഭാണസ്യാപി തു ലക്ഷണമതഃ പരം സ വക്ഷ്യാമി
ആത്മാനുഭൂതശംസീ പരസം യവർണനാവിേശഷ
വിവിധാ േയാ ഹി ഭാേണാ വിേജ്ഞയേസ്ത്വകഹാര്യശ്ച
പരവചനമാത്മസംസ്ഥം തിവചൈനരുത്തേമാത്തമ ഥിൈതഃ
ആകാശപുരുഷകഥിൈതരംഗവികാൈരരഭിനൈയൈശ്ചവ
ധൂർതവിടസ േയാേജ്യാ നാനാവസ്ഥാന്തരാത്മകൈശ്ചവ
ഏകാേങ്കാ ബഹുേചഷ്ടഃ സതതം കാേര്യാ ബുൈധർഭാണഃ
ഭാണസ്യാപി ഹി നിഖിലം ലക്ഷണമുക്തം തഥാഗമാനുഗതം
വീഥ്യാഃ സ തി നിഖിലം കഥയാമി യഥാ മം വി ാഃ
സർവരസലക്ഷണാഢ്യാ യുക്താ ഹ്യംൈഗ േയാദശഭിഃ
വീഥീ സ്യാേദകാങ്കാ തൈഥകഹാര്യാ ദ്വിഹാര്യാ വാ
അധേമാത്തമമധ്യാഭിര ക്താ സ്യാത് കൃതിഭിസ്തിസൃഭിഃ
ഉദ്ധാത്യകാവലഗിതാവ ന്ദിതനാല്യസത് ലാപാശ്ച
വാേക്കല്യഥ പേഞ്ചാ മൃദവാധിബേല ഛലം ിഗതം
വ്യാഹാേരാ ഗണ്ഡശ്ച േയാദശാംഗാന ദാഹൃതാന്യസ്യാഃ
അഥ വീഥീ സേ ാക്താ ലക്ഷണേമഷാം വക്ഷ്യാമി
പദാനി ത്വഗതാർഥാനി േയ നരാഃ പുനരാദരാത്
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േയാജയന്തി പൈദരൈന്യസ്തദുദ്ധാത്യകമുച്യേത
യ ാന്യസ്മിൻ സമാേവശ്യ കാര്യമന്യത് സാധ്യേത
തച്ചാവലഗിതം നാമ വിേജ്ഞയം നാട്യേയാ ഭിഃ
ആക്ഷിേപ്തഽർേഥ തു കസ്മിംശ്ചി ഭാശുഭസമുത്ഥിേത
കൗശലാദുച്യേതഽേന്യാഽർഥസ്തദവ ന്ദിതം ഭേവത്
ഹാേസ്യേനാപഗതാർഥ േഹലികാ നാലിേകതി വിേജ്ഞയാ
മൂർഖജനസന്നികർേഷ ഹിതമപി യ ഭാഷേത വിദ്വാൻ
ന ച ഗൃഹ്യേതഽസ്യ വചനം വിേജ്ഞേയാഽസത് ലാേപാഽസൗ
ഏകദ്വി തിവചനാ വാേക്കലീ സ്യാത് േയാേഗഽസ്മിൻ
യദസദ്ഭൂതം വചനം സംസ്തവയുക്തം ദ്വേയാഃ പര രം യ
ഏകസ്യ ചാർഥേഹേതാഃ സ ഹാസ്യജനനഃ പഞ്ചഃ സ്യാത്
യത്കാരണാദ് ഗുണാനാം േദാഷീകരണം ഭേവദ്വിവാദകൃതം
േദാഷഗുണീകരണം വാ ത ദവം നാമ വിേജ്ഞയം
പരവചനമാത്മനേശ്ചാത്തേരാത്തരസമുദ്ഭവം ദ്വേയാര്യ
അേന്യാന്യാർഥവിേശഷകമധിബലമിതി തദ് ബുൈധർേജ്ഞയം
അന്യാർഥേമവ വാക്യം ഛലമഭിസന്ധാനഹാസ്യേരാഷകരം

തിസാരൂപ്യാദ്യസ്മിൻ ബഹേവാഽർഥാ യുക്തിഭിർനിയുജ്യേന്ത
യദ്ധാസ്യമഹാസ്യം വാ ത ിഗതം നാമ വിേജ്ഞയം

ത്യക്ഷവൃത്തിരുേക്താ വ്യാഹാേരാ ഹാസ്യേലശാർഥഃ
സംരംഭസം മയുതം വിവാദയുക്തം തഥാപവാദകൃതം
ബഹുവചനാേക്ഷപകൃതം ഗണ്ഡം വദന്തി തത്ത്വജ്ഞാഃ
ഇതി ദശരൂപവിധാനം സർവം േ ാക്തം മയാ ഹി ലക്ഷണതഃ
പുനരസ്യ ശരീരഗതം സന്ധിവിധൗ ലക്ഷണം വേക്ഷ്യ
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ ദശരൂപനിരൂപണം
നാമാഷ്ടാദേശാഽധ്യായഃ
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ഏേകാനവിംേശാ�ധ്യായഃ

ഇതിവൃത്തം തു നാട്യസ്യ ശരീരം പരികീർതിതം
പഞ്ചഭിഃ സന്ധിഭിസ്തസ്യ വിഭാഗഃ സ കൽപിതഃ
ഇതിവൃത്തം ദ്വിധാ ൈചവ ബുധ പരികൽപേയത്
ആധികരികേമകം സ്യാത് ാസംഗികമഥാപരം
യത്കാര്യം ഹി ഫല ാപ്ത്യാ സാമർഥ്യാത്പരികൽപ്യേത
തദാധികാരികം േജ്ഞയമന്യത് ാസംഗികം വിദുഃ
കാരണാത്ഫലേയാഗ്യസ്യ വൃത്തം സ്യാദാധികാരികം
തേസ്യാപകരണാർഥം തു കീർത്യേത ഹ്യാനുഷംഗികം
കേവഃ യത്നാേന്നതൄണാം യുക്താനാം വിദ്ധ പാ യാത്
കൽപ്യേത ഹി ഫല ാപ്തിഃ സമുത്കർഷാത്ഫലസ്യ ച
(ലൗകികീ സുഖദുഃഖാഖ്യാ യഥാവസ്ഥാ രേസാദ്ഭവാ
ദശധാ മന്മഥാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥാ ിവിധാ മതാ )
സംസാേര ഫലയാേഗ തു വ്യാപാരഃ കാരണസ്യ യഃ
തസ്യാനുപൂർവ്യാ വിേജ്ഞയാ പഞ്ചാവസ്ഥാ േയാ ഭിഃ

ാരംഭശ്ച യത്നശ്ച തഥാ ാേപ്തശ്ച സംഭവഃ
നിയതാ ച ഫല ാപ്തിഃ ഫലേയാഗശ്ച പഞ്ചമഃ
ഔ ക്യമാ ബന്ധ യദ്ബീജസ്യ നിബധ്യേത
മഹതഃ ഫലേയാഗസ്യ സ ഫലാരംഭ ഇഷ്യേത
അപശ്യതഃ ഫല ാപ്തിം വ്യാപാേരാ യഃ ഫലം തി
പരം ചൗ ക്യഗമനം സ യത്നഃ കീർതിതഃ
ഈഷത് ാപ്തിര്യദാ കാചിത്ഫലസ്യ പരികൽപേത
ഭാവമാേ ണ തു ാഹുർവിധിജ്ഞാഃ ാപ്തിസംഭവം
നിയതാം തു ഫല ാപ്തിം യദാ ഭാേവന പശ്യതി
നിയതാം താം ഫല ാപ്തിം സഗുണാം പരിചക്ഷേത
അഭിേ തം സമ ം ച തിരൂപം ിയാഫലം
ഇതിവൃേത്ത ഭേവദ്യസ്മിൻ ഫലേയാഗഃ കീർതിതഃ
സർവൈസ്യവ ഹി കാര്യസ്യ ാരബ്ധസ്യ ഫലാർഥിഭിഃ
ഏതാസ്ത്വനു േമൈണവ പഞ്ചാവസ്ഥാ ഭവന്തി ഹി
ആസാം സ്വഭാവഭിന്നാനാം പര രസമാഗമാത്
വിന്യാസ ഏകഭാേവന ഫലേഹതുഃ കീർതിതഃ
ഇതിവൃത്തം സമാഖ്യാതം ത്യേഗവാധികാരികം
തദാരംഭാദി കർതവ്യം ഫലാന്തം ച യഥാ ഭേവത്
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പൂർണസന്ധി ച കർതവ്യം ഹീനസന്ധ്യപി വാ പുനഃ
നിയമാത് പൂർണസന്ധി സ്യാദ്ധീനസന്ധ്യഥ കാഅരണാത്
ഏകേലാേപ ചതുർഥസ്യ ദ്വിേലാേപ ിചതുർഥേയാഃ
ദ്വിതീയ ിചതുർഥാനാം ിേലാേപ േലാപ ഇഷ്യേത

ാസംഗിേക പരാർഥത്വാന്ന േഹ്യഷ നിയേമാ ഭേവത്
യദ്വൃത്തം സംഭേവത്ത തേദ്യാജ്യമവിേരാധതഃ
ഇതിവൃേത്ത യഥാവസ്ഥാഃ പഞ്ചാരംഭാദികാഃ താഃ
അർഥ കൃതയഃ പഞ്ച തഥാ ബീജാദികാ അപി
ബീജം ബി ഃ പതാകാ ച കരീ കാര്യേമവ ച
അർഥ കൃതയഃ പഞ്ച ജ്ഞാത്വാ േയാജ്യാ യഥാവിധി
സ്വൽപമാ ം സമു ഷ്ടം ബഹുധാ യദ്വിസർപതി
ഫലാവസാനം യൈച്ചവ ബീജം തത്പരികീർതിതം

േയാജനാനാം വിേച്ഛേദ യദവിേച്ഛദകാരണം
യാവത്സമാപ്തിർബന്ധസ്യ സ ബി ഃ പരികീർതിതഃ
യദ്വൃത്തം തു പരാർഥം സ്യാത് ധാനേസ്യാപകാരകം

ധാനവച്ച കൽേപ്യത സാ പതാേകതി കീർതിതാ
ഫലം കൽപ്യേത യസ്യാഃ പരാർഥാൈയവ േകവലം
അനുബന്ധവിഹീനത്വാത് കരീതി വിനിർദിേശത്
യദാധികാരികം വ സമ്യക് ാൈജ്ഞഃ യുജ്യേത
തദർേഥാ യഃ സമാരംഭസ്തത്കാര്യം പരികീർതിതം
ഏേതഷാം യസ്യ േയനാർേഥാ യതശ്ച ഗുണ ഇഷ്യേത
തത് ധാനം തു കർതവ്യം ഗുണഭൂതാന്യതഃ പരം
ഏേകാ�േനേകാ�പി വാ സന്ധിഃ പതാകായാം തു േയാ ഭേവത്

ധാനാർഥാനുയായിത്വാദനുസന്ധിഃ കീർത്യേത
ആഗർഭാദാവിമർശാദ്വാ പതാകാ വിനിവർതേത
കസ്മാദ്യസ്മാന്നിബേന്ധാ�സ്യാഃ പരാർഥഃ പരികീർത്യേത
യ ാർേഥ ചിന്തിേത�ന്യസ്മിൻസ്തല്ലിൻമ്േഗാ�ന്യഃ യുജ്യേത
ആഗ േകന ഭാേവന പതാകാസ്ഥാനകം തു തത്
സഹൈസവാർഥസമ്പത്തിർഗുണവത പകാരതഃ
പതാകാസ്ഥാനകമിദം ഥമം പരികീർതിതം
വചഃ സാതിശയം ിഷ്ടം കാവ്യബന്ധസമാ യം
പതാകാസ്ഥാനകമിദം ദ്വിതീഅയം പരികീർതിതം
അർേഥാപേക്ഷപണം യ ലീനം സവിനയം ഭേവത്
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ിഷ്ട ത ത്തേരാേപതം തൃതീയമിദമിഷ്യേത
ദ്വ്യർേഥാ വചനവിന്യാസഃ സു ിഷ്ടഃ കാവ്യേയാജിതഃ
ഉപന്യാസസുയുക്തശ്ച തച്ചതുർഥമുദാഹൃതം
[യ സാതിശയം വാക്യമർേഥാപേക്ഷപണം ഭേവത്
വിനാശിദൃഷ്ടമേന്ത ച പതാകാർധം തു തദ്ഭേവത് ]
ചതുഷ്പതാകാപരമം നാടേക കാര്യയിഷ്യേത
പഞ്ചഭിഃ സന്ധിഭിര ക്തം താംശ്ച വക്ഷ്യാമ്യതഃ പരം
മുഖം തിമുഖം ൈചവ ഗർേഭാ വിമർശ ഏവ ച
തഥാ നിർവഹണം േചതി നാടേക പഞ്ച സന്ധയഃ
[പഞ്ചഭിഃ സന്ധിഭിര ക്തം ധാനമനു കീർത്യേത
േശഷാഃ ധാനസന്ധീനാമനു ാഹ്യനുസന്ധയഃ ]
യ ബീജസമുത്പത്തിർനാനാർഥരസസംഭവാ
കാേവ്യ ശരീരാനുഗതാ ത ഖം പരികീർതിതം
ബീജേസ്യാദ്ഘാടനം യ ദൃഷ്ടനഷ്ടമിവ ക്വചിത്
മുഖന്യസ്തസ്യ സർവ തൈദ്വ തിമുഖം തം
ഉദ്േഭദസ്തസ്യ ബീജസ്യ ാപ്തിര ാപ്തിേരവ വാ
പുനശ്ചാേന്വഷണം യ സ ഗർഭ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
ഗർഭനിർഭിന്നബീജാർേഥാ വിേലാഭനകൃേതാ�ഥവാ
േ ാധവ്യസനേജാ വാപി സ വിമർശ ഇതി തഃ
സമാനയനമർഥാനാം മുഖാദ്യാനാം സബീജിനാം
നാനാഭാേവാത്തരാണാം യദ്ഭേവന്നിർവഹണം തു തത്
ഏേത തു സന്ധേയാ േജ്ഞയാ നാടകസ്യ േയാ ഭിഃ
തഥാ കരണാസ്യാപി േശഷാണാം ച നിേബാധത
ഡിമഃ സമവകാരശ്ച ചതുഃസന്ധീ കീർതിതൗ
ന തേയാരവമർശ കർതവ്യഃ കവിഭിഃ സദാ
വ്യാേയാേഗഹാമൃഗൗ ചാപി സദാ കാര്യൗ ിസന്ധികൗ
ഗർഭാവമർശൗ ന സ്യാതാം തേയാർവൃത്തിശ്ച ൈകശികീ
ദ്വിസന്ധി തു ഹസനം വീഥ്യേങ്കാ ഭാണ ഏവ ച
മുഖനിർവഹേന ത കർതേവ്യ കവിഭിഃ സദാ
[വീഥീ ൈചവ ഹി ഭാണശ്ച തഥാ ഹസനം പുനഃ
ൈകശികീവൃത്തിഹീനാനി കാര്യാണി കവിഭിഃ സദാ ]
ഏവം ഹി സന്ധയഃ കാര്യാ ദശരൂേപ േയാ ഭിഃ
പുനേരഷാം തു സന്ധീനാമംഗകൽപം നിേബാധദത
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സന്ധിനാം യാനി വൃത്താനി േദേശഷ്വനുപൂർവശഃ
സ്വസമ്പദ്ഗുണയുക്താനി താന്യംഗാന പധാരേയത്
ഇഷ്ടസ്യാർഥസ്യ രചനാ വൃത്താന്തസ്യാനുപക്ഷയഃ
രാഗ ാപ്തിഃ േയാഗസ്യ ഗുഹ്യാനാം ൈചവ ഗൂഹനം
ആശ്ചര്യവദഭിഖ്യാനം കാശ്യാനാം കാഅശനം
അംഗാനാം ഷഡ്വിധം േഹ്യതദ് ദഷ്ടം ശാേ േയാജനം
അംഗഹീേനാ നേരാ യദ്വൈന്നവാരംഭക്ഷേമാ ഭേവത്
അംഗഹീനം തഥാ കാവ്യം ന േയാഗക്ഷമം ഭേവത്
ഉദാത്തമപി തത്കാവ്യം സ്യാദംൈഗഃ പരിവർജിതം
ഹീനത്വാദ്ധി േയാഗസ്യ ന സതാം രഞ്ജേയന്മനഃ
കാവ്യം യദപി ഹീനാർഥം സമ്യദംൈഗഃ സമന്വിതം
ദീപ്തത്വാ േയാഗസ്യ േശാഭാേമതി ന സംശയഃ
[തസ്മാത് സന്ധി േദേശഷു യഥാേയാഗം യഥാരസം
കവിനാംഗാനി കാര്യാണി സമ്യക്താനി നിേബാധത]
ഉപേക്ഷപഃ പരികരഃ പരിന്യാേസാ വിേലാഭനം
യുക്തിഃ ാപ്തിഃ സമാധാനം വിധാനം പരിഭാവനാ
ഉദ്േഭദഃ കരണം േഭദ ഏതാന്യംഗാനി ൈവ മുേഖ
തഥാ തിമുേഖ ൈചവ ശൃണുതാംഗാനി നാമതഃ
വിലാസഃ പരിസർപശ്ച വിധൂതം

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 218

[

]

[]

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 219

[

]

[]

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 220

[

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 221

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 222

]

[

]

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 223

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 224

വിംേശാ� ധ്യായഃ

സമുത്ഥാനം തു വൃത്തീനാം വ്യാഖ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
യഥാ വ ദ്ഭവം ൈചവ കാവ്യാനാം ച വികൽപനം
ഏകാർണവം ജഗത് കൃത്വാ ഭഗവാനച േതാ യദാ
േശേത സ്മ നാഗപര്യേങ്ക േലാകാൻ സങ്ക്ഷിപ്യ മായയാ
അഥ വീര്യബേലാന്മതാവസുരൗ മധുൈകഅടഭൗ
തർജയാമാസതുർേദവം തരസാ യുദ്ധകാങ്ക്ഷയാ
നിജബാഹൂ വിമൃദനന്തൗ ഭൂതഭാവനമക്ഷയം
ജാനുഭിർമുഷ്ടിഭിൈശ്ചവ േയാധയാമാസതുഃ ഭും
ബഹുഭിഃ പരുൈഷർവാൈക്യരേന്യാന്യസമഭി വം
നാനാധിേക്ഷപവചൈനഃ കമ്പയന്താവിേവാദധിം
തേയാർനാനാ കാരാണി വചാംസി വദേതാസ്തദാ

ത്വാ ത്വഭിഹതമനാ ഹിേണാ വാക്യമ വീത്
കിമിദം ഭരതീവൃത്തിർവാഗ്ഭിേരവ വർതേത
ഉത്തേരാത്തരസംബദ്ധാ നന്വിമൗ നിധനം നയഃ
പിതാമഹവചഃ ത്വാ േ ാവാച മധുസൂദനഃ
കാര്യേഹേതാർമയാ ഹ്മൻ ഭാരതീയം വിനിർമിതാ
വദതാം വാക്യഭൂയിഷ്ഠാ ഭാരതീയം ഭവിഷ്യതി
തസ്മാേദതൗ നിഹന്മ്യേദ്യത വാച വചനം ഹരിഃ
ശുൈദ്ധരവികൃൈതരംൈഗഃ സാംഗഹാൈരസ്തഥാ ഭൃശം
േയാധയാമാസതുർൈദത്യൗ യുദ്ധമാർഗവിശാരദൗ
ഭൂമിസംേയാഗസംസ്ഥാൈനഃ പദന്യാൈസർഹേരസ്തദാ
അതിഭാേരാ� ഭവദ് ഭൂേമർഭാരതീ ത നിർമിതാ
വൽഗിൈതഃ ശാർമ്ഗധനുഷസ്തീൈ ർദീപ്തതൈഥരഥ
സത്വാധിൈകരസം ാൈന്തഃ സാത്ത്വതീ ത നിർമിതാ
വിചിൈ രംഗഹാൈര േദേവാ ലീലാസമന്വിൈതഃ
ബബന്ധ യച്ഛിഖാപാശം ൈകശികീ ത നിർമിതാ
സംരംഭാേവഗബഹുൈലർനാനാചാരീ സമുത്ഥിൈതഃ
നിയുദ്ധകരൈണശ്ചിൈ രുത്പന്നാരഭടീ തതഃ
യാം യാം േദവഃ സമാചേഷ്ട ിയാം വൃത്തിഷു സംസ്ഥിതാം
താം തദർഥാനുൈഗർജേപ്യഐർ ഹിണഃ ത്യപൂജയത്
യദാ ഹതൗ താവസുരൗ ഹരിണാ മധുൈകടഭൗ
തേതാ� വീത് പദ്മേയാനിർനാരായണമരിന്ദമം
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അേഹാ വിചിൈ ർവിഷൈമഃ ൈടഃ സലലിൈതരപി
അംഗഹാൈരഃ കൃതം േദവ ത്വയാ ദാനവനാശനം
തസ്മാദയം ഹി േലാകസ്യ നിയുദ്ധസമയ മഃ
സർവശ വിേമാേക്ഷഷു ന്യായസഞ്ജ്േഞാ ഭവിഷ്യതി
ന്യായാ ിൈതരംഗഹാൈരർന്യായാൈച്ചവ സമുത്ഥിൈതഃ
യസ്മാദ ദ്ധാനി വർതേന്ത തസ്മാന്യായാഃ കീർതിതാഃ
[ചാരീഷു ച സമുത്പേന്നാ നാനാചാരീസമാ യഃ
ന്യായസഞ്ജ്ഞഃ കൃേതാ േഹ്യഷ ഹിേണന മഹാത്മനാ
തേതാ േവേദഷു നിക്ഷിപ്താ ഹിേണന മഹാത്മനാ
പുനരിഷ്വ ജാേത ച നാനാചാരീസമാകുേല
പുനർനാട്യ േയാേഗഷു നാനാഭാവസമ്ന്വിതാഃ
വൃത്തിസഞ്ജ്ഞാഃ കൃതാ േഹ്യതാഃ കാവ്യബന്ധസമാ യാഃ]
ചരിൈതര്യസ്യ േദവസ്യ ജപ്യം യദ്യാദൃശം കൃതം
ഋഷിഭിസ്താദൃശീ വൃത്തിഅഃ കൃതാ പാഠ്യാദിസംയുതാ
നാട്യേവദസമുത്പനാ വാഗംഗാഭിനയാത്മികാ
മയാ കാവ്യ ിഅയാേഹേതാഃ ക്ഷിപ്താ ഹിണാജ്ഞയാ
ഋേഗ്വദാദ്ഭാരതീ ക്ഷിപ്താ യജുർേവദാച്ച സാത്ത്വതീ
ൈകശികീ സാമേവദാച്ച േശഷാ ചാഥർവണാദപി
യാ വാക് ധാനാ പുരുഷ േയാജ്യാ

ീവർജിതാ സ തപാഠ്യയുക്താ
സ്വനാമേധൈയർഭരൈതഃ യുക്താ
സാ ഭാരതീ നാമ ഭേവ വൃത്തിഃ
േഭദാസ്തസ്യാ വിേജ്ഞയാശ്ചത്വാേരാ� ◌ംഗത്വമാഗതാഃ

േരാചനാമുഖം ൈചവ വീഥീ ഹസനം തഥാ
ജയാഭ ദയിനീ ൈചവ മംഗല്യാ വിജയാവഹാ
സർവപാപ ശമനീ പൂർവരംേഗ േരാചനാ
[ഉപേക്ഷേപണ കാവ്യസ്യ േഹതുയുക്തിസമാ യാ
സിേദ്ധനാമ ണാ യാ തു വിേജ്ഞയാ സാ േരാചനാ]
നടീ വിദൂഷേകാ വാപി പാരിപാർശ്വിക ഏവ വാ
സൂ ധാേരണ സഹിതാഃ സംലാപം യ കുർവേത
ചിൈ ർവാൈക്യഃ സ്വകാര്യാേരാൈത്ഥർവീത്ഥ്യംേഗരന്യഥാപി വാ
ആമുഖം ത വിേജ്ഞയം ബുൈധഃ സ്താവനാപി വാ
[ലക്ഷണം പൂർവമുക്തം തു വീത്ഥ്യാഃ ഹസനസ്യ ച
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ആമുഖാംഗാന്യേതാ വേക്ഷ്യ യഥാവദനുപൂർവശഃ]
ഉദ്ധാത്യകഃ കേഥാദ്ധാതഃ േയാഗാതിശയസ്തഥാ

വൃത്തകാവലഗിേത പഞ്ചാംഗാന്യാമുഖസ്യ തു
ഉദ്ധാത്യകാവലഗിതലക്ഷണം കഥിതം മയാ
േശഷാണാം ലക്ഷണം വി ാ വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യാനുപൂർവശഃ
സു ധാരസ്യ വാക്യം വാ യ വാക്യാർഥേമവ വാ
ഗൃഹീതാം വിേശത്പാ ം കേഥാദ്ധാതഃ സ കീർതിതഃ

േയാേഗ തു േയാഗം തു സൂ ധാരഃ േയാജേയത്
തതശ്ച വിേശത്പാ ം േയാഗാതിശേയാ ഹി സഃ
കാല വൃത്തിമാ ിത്യ വർണനാ യാ യുജ്യേത
തദാ യാച്ച പാ സ്യ േവശസ്തത് വൃത്തകം
ഏഷാമന്യതമം ിഷ്ടം േയാജയിത്വാർഥയുക്തിഭിഃ
[തസ്മാദംഗദ്വയസ്യാപി സംഭേവാ ന നിവാര്യേത
പാ ൈന്ഥരസംബാധ കുര്യാദാമുഖം തതഃ
ഏവേമതദ്ബുൈധർേജ്ഞയമാമുഖം വിവിധാ യം
ലക്ഷണം പൂർവമുക്തം തു വീഥ്യാഃ ഹസനസ്യ ച
[ഇത്യഷ്ടാർധവികൽപാ വൃത്തിരിയം ഭാരതീ മയാഭിഹിതാ
സാത്ത്വത്യാ വിധാനം ലക്ഷണയുക്ത്യാ വക്ഷ്യാമി ]
യാ സാത്ത്വേതേനഹ ഗുേണന യുക്താ ന്യാേയന വൃേത്തന സമന്വിതാ ച
ഹർേഷാത്കടാ സംഹൃതേശാകഭാവാ സാ സാത്ത്വതീ നാമ ഭേവ വൃത്തിഃ
വാഗംഗാഭിനയവതീ സേത്ത്വാത്ഥാനവചന കരേണഷു
സത്ത്വാധികാരയുക്താ വിേജ്ഞയാ സാത്ത്വതീ വൃത്തിഃ
വീരാദ്ഭുതരൗ രസാ നിരസ്തശൃംഗാരകരുണനിർേവദാ
ഉദ്ധതപുരുഷ ായാ പര രാധർഷണകൃതാ ച
ഉത്ഥാപകശ്ച പരിവർതകശ്ച സല്ലാപകശ്ച സംഘാത്യഃ
ചത്വാേരാ� സ്യാ േഭദാ വിേജ്ഞയാ നാട്യേകാവിൈദഅഃ
അഹമപ ത്ഥാസ്യാമി ത്വം താവദ്ദർശയാത്മനഃ ശക്തിം
ഇതി സംഘർഷസമുത്ഥസ്തജ്ജ്ൈഞരുത്ഥാപേകാ േജ്ഞയഃ
ഉത്ഥാനസമാരബ്ധാനർഥാനു ജ്യ േയാ� ർഥേയാഗവശാത്
അന്യാനർഥാൻ ഭജേത സ ചാപി പരിവർതേകാ േജ്ഞയഃ
[നിർദിഷ്ടവ വിഷയഃ പഞ്ചബദ്ധ ിഹാസ്യസംയുക്തഃ
സംഘർഷവിേശഷകൃത ിവിധഃ പരിവർതേകാ േജ്ഞയഃ]
സാധർഷേജാ നിരാധർഷേജാ� പി വാ രാഗവചസംയുക്തഃ
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സാധിേക്ഷപാലാേപാ േജ്ഞയഃ സല്ലാപകഃ േസാ� പി
[ധർമാധർമസമുത്ഥം യ ഭേവ ാഗേദാഷസംയുക്തം
സാധിേക്ഷപം ച വേചാ േജ്ഞയഃ സംലാപേകാ നാമ]
മ ർഥവാക്യശക്ത്യാ ൈദവവശാദാത്മേദാഷേയാഗാദ്വാ
സംഘാതേഭദജനനസ്തജ്ജ്ൈഞഃ സംഘാത്യേകാ േജ്ഞയഃ
[ബഹുകപടസം യാണാം പേരാപഘാതാശയ യുക്താനാം
കൂടാനാം സംഘാേതാ വിേജ്ഞയഃ കൂടസംഘാത്യഃ ]
ഇത്യഷ്ടാർധവികൽപാ വൃത്തിരിയം സാത്ത്വതീ മയാഭിഹിതാ
ൈകശിക്യാസ്ത്വഥ ലക്ഷണമതഃപരം സ വക്ഷ്യാമി
യാ ക്ഷ്ണൈനപഥ്യവിേശഷചി ാ ീസംയുതാ യാ ബഹുനൃത്തഗീതാ
കാേമാപേഭാഗ ഭേവാപചാരാ താം ൈകശികീം വൃത്തിമുദാഹരന്തി
[ബഹുവദ്യനൃത്തഗീതാ ശൃംഗാരാഭിനയചി ൈനപഥ്യാ
മാല്യാലങ്കാരയുക്താ ശസ്തേവഷാ ച കാന്താ ച
ചി പദവാക്യബൈന്ധരല താ ഹസിതരുദിതേരാഷാൈദഃ

ീപുരുഷകാമയുക്താ വിേജ്ഞയാ ൈകശികീവൃത്തിഃ]
നർമ ച നർമ േഞ്ജാ നർമേസ്ഫാേടാ� ഥ നർമഗർഭശ്ച
ൈകശിക്യാശ്ചത്വാേരാ േഭദാ േഹ്യേത സമാഖ്യാതാഃ
ആസ്ഥാപിതശൃംഗാരം വിശുദ്ധകരണം നിവൃത്തവീരരസം
ഹാസ്യ വചനബഹുലം നർമ ിവിധം വിജാനീയാത്
ഈർഷ്യാേ ാധ ായം േസാപാലംഭകരണാനുവിദ്ധം ച
ആേത്മാപേക്ഷപകൃതം സവി ലംഭം തം നർമ
നവസംഗമസംേഭാേഗാ രതിസമുദയേവഷവാക്യസംയുക്തഃ
േജ്ഞേയാ നർമ േഞ്ജാ ഹ്യവസാനഭയാത്മകൈശ്ചവ
വിവിധാനാം ഭവാനാം ലൈവർലൈവർഭൂഷിേതാ ബഹുവിേശൈഷഃ
അസമ ാക്ഷിപ്തരേസാ നർമേസ്ഫാട വിേജ്ഞയഃ
വിജ്ഞാനരൂപേശാഭാ ധനാദിഭിർനായേകാ ഗൈണര്യ

ച്ഛനാം വ്യവഹർേത കര്യവഷാന്നർമഗർേഭാ� സൗ
[പൂർവസ്ഥിതൗ വിപേദ്യത നായേകാ യ ചാപരസ്തിേഷ്ഠത്
തമപീഹ നർമഗർഭം വിദ്യാന്നാട്യ േയാേഗഷു ]
ഇത്യഷ്ടാർശവികൽപാ വൃത്തിരിയം ൈകശികീ മയാഭിഹിതാ
അത ഊർധ്വമുദ്ധതരസാമരഭടിം സ വക്ഷ്യ്യമി
ആരഭട ായഗുണാ തൈഥവ ബഹുകപടവഞ്ചേനാേപതാ
ദംഭാനൃതവചനവതീ ത്വാരഭടീ നാമ വിേജ്ഞയാ
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[ആവപാതാ ലംഗിതാനി േച്ഛദ്യാനി മായാകൃതമി ജാലം
ചി ാണീ യുദ്ധാനി ച യ നിത്യം താം താദൃശീമാരഭടീം വദന്തി

ശാഡ്ഗുണ്യസമാർബ്ധാ ഹഠാതിസന്ധാനവി േവാേപതാ
ലാഭാലാഭാർഥകൃതാ വിേജ്ഞയാ വൃത്തിരാരഭടീ
സങ്ക്ഷിപ്തകാവപതൗ വ ത്ഥാപനമഥാപി സംേഫടഃ
ഏേത ഹ്യസ്യാ േഭദാ ലക്ഷണേമഷം വക്ഷ്യാമി
അന്വർഥശിൽപയുേക്താ ബഹുപുേസ്താത്ഥാനചി േനപഥ്യഃ
സങ്ക്ഷിപ്തവ വിഷേയാ േജ്ഞയഃ സങ്ക്ഷിപ്തകഓ നാമ
ഭയഹർഷസമുത്ഥാനം വി വവിനിപാതസം മാചരണം
ക്ഷി േവശനിർഗമമവപാതമിമം വിജാനീയാത്
സർവരസസമാസകൃതം സവി വ്വ്വി വാ യം വ്വപി
നാട്യം വിഭാവ്യേത യത്തദ്വ ത്ഥാപനം േജ്ഞയം
സംരംഭസ യുേക്താ ബഹുയുദ്ധകപടനിർേഭദഃ
ശ ഹരബഹുലഃ സംേഫേടാ നാമ വിേജ്ഞയഃ
ഏവേമതാ ബുൈധർേജ്ഞയാ വൃത്തേയാ നാട്യസം യാ
രസ േയാഗമാസാം ച കീർത്യമാനം നിേബാധത
ഹാസ്യശൃംഗരബഹുലാ ൈകശികീ പരിചക്ഷിതാ
സത്ത്വതീ ചാപി വിേജ്ഞയാ വീരാദ്ഭുതശമാ യാഃ
രൗേ ഭയാനേക ൈചവ വിേജ്ഞയാരഭടീ ബുൈധഃ
ബീഭേത്സ കരുേണ ൈചവ ഭാരതീ സ കീർതിതാ
[ന േഹ്യകരസജം കവ്യം കിഞ്ചിദസ്തി േയാഗതഃ
ഭാേവാ വാപി രേസാ വാപി വൃത്തിർവൃത്തിേരവ വാ
സർേവഷാം സമേവതാനാം യസ്യ രൂപം ഭേവദ്ബഹു
സ മന്തേവ്യാ രസ സ്ഥായി േശഷാഃ സഞ്ചാരിണഃ താഃ]
വൃത്യന്ത ഏേശാ� ഭിനേയാ മേയാേക്താ വാഗംഗസത്ത്വ ഭേവാ യഥാവദ്
ആഹാര്യേമവാഭിനയം േയാേഗ വക്ഷ്യാമി േനപഥ്യകൃതം തു ഭൂയഃ
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ വൃത്തിവികൽപനം നാമ വിംേശാ� ധ്യായഃ
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ഏകവിംേശാ� ധ്യായഃ

ആഹാര്യാഭിനയം വി ാ വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
യ്സ്മാത് േയാഗഃ സർേവാ� യമാഹാര്യാഭിനേയ സ്ഥിതഃ
നാനാവസ്ഥാ കൃതയ പൂർവം ൈനപഥ്യസാധിതാഃ
അംഗാദിഭിരഭിവ്യക്തിമുപഗച്ഛന്ത്യയത്നതഃ
ആഹാര്യാഭിനേയാ നാമ േജ്ഞേയാ േനപഥ്യേജാ വിധിഃ
ത കാര്യഃ യത്ന നാട്യസ്യ ശുഭമിച്ഛതാ
[തസ്മിന്യത്ന കർതേവ്യാ ൈനപേഥ്യ സിദ്ധിമിച്ഛതാ
നാട്യേസ്യഹ ത്വലങ്കാേരാ ൈനപഥ്യം യത് കീർതിതം ]
ചതുർവിധം തു േനപഥ്യം പുേസ്താ� ലങ്കാര ഏവ ച
തഥാങ്കരചനാ ൈചവ േജ്ഞയം സജ്ജീവേമവ ച
പുസ്ത ിവിേധാ േജ്ഞേയാ നാനാരൂപ മാണതഃ
സന്ധിേമാ വ്യാജിമൈശ്ചവ േവഷ്ടിമശ്ച കീർതിതഃ
കിലിഞ്ജചർമവ ാൈദ്യര്യ പം ിയേത ബുൈധഃ
സന്ധിേമാ നാമ വിേജ്ഞയഃ പുേസ്താ നാടകസംസ് യഃ
വ്യാജിേമാ നാമ വിേജ്ഞഅേയാ യേ ണ ിയേത തു യഃ
േവഷ്ട്യേത ൈചവ യ പം േവഷ്ടിമഃ സ തു സഞ്ജ്ഞിതഃ
ൈശലയാനവിമാനാനി ചർമവർമധ്വജാ നഗാഃ
േയ ിയേന്ത ഹി നാേട്യ തു സ പുസ്ത ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
അലങ്കാര വിേജ്ഞേയാ മാല്യാഭരണവാസസാം
നാനാവിധഃ സമാേയാേഗാ� പ്യംേഗാപാംഗവിധിഃ തഃ
േവഷ്ടിമം വിതതം ൈചവ സംഘാത്യം ന്ഥിമം തഥാ

ാലംബിതം തഥാ ൈചവ മാല്യം പഞ്ചവിധം തം
ചതുർവിധം തു വിേജ്ഞയം നാേട്യ ഹ്യാഭരണം ബുൈധഃ
ആേവധ്യം ബന്ധനീയം ച േക്ഷപ്യമാേരാപ്യേമവ ച
ആേവധ്യം കുണ്ഡലാദീഹ യത്സ്യാ വണഭൂഷണം
ആേരാപ്യം േഹമസൂ ാദി ഹാരാശ്ച വിവിധാ യാഃ
േ ാണീസൂ ാംഗേദ മുക്താബന്ധനീയാനി സർവദാ

േക്ഷപ്യ നൂപുരം വിദ്യാദ്വ ാഭരണേമവ ച
ഭൂഷണാനാം വികൽപം ഹി പുരുഷ ീസമാ യം
നാവിധം വക്ഷ്യാമി േദശജാതിസമുദ്ഭവം
ചൂഡാമണിഃ സമുകുടഃ ശിരേസാ ഭൂഷണം തം
കുണ്ഡലം േമാചകം കീലാ കർണാഭരണമിഷ്യേത
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മുക്താവലീ ഹർഷകം ച സൂ കം കണ്ഠഭൂഷണം
േവതികാംഗുലിമു ാ ച സ്യാദംഗുലിവിഭൂഷണം
ഹസ്തലീ വലയം ൈചവ ബാഹുനാലീവിഭൂഷണം
രുചക ലികാ കാര്യാ മണിബന്ധവിഭൂഷണം
േകയൂേര അംഗേദ ൈചവ കൂർപേരാപരിഭൂഷേണ

ിസരൈശ്ചവ ഹാരശ്ച തഥാ വേക്ഷാവിഭൂഷണം
വ്യാലംബമൗക്തിേകാ ഹാേരാ മാലാ ൈചവാംഗഭൂഷണം
തലകം സൂ കം ൈചവ ഭേവത്കടിവിഭൂഷണം
അയം പുരുഷനിേര്യാഗഃ കാര്യസ്ത്വാഭരണാ യഃ
േദവാനാം പാർഥിവാനാം ച പുനർവക്ഷ്യാമി േയാഷിതാം
ശിഖാപാശം ശിഖാവ്യാലം പിണ്ഡീപ ം തൈഥവ ച
ചൂഡാമണിർമകരികാ മുക്താജാലഗവാക്ഷികം
ശിരേസാ ഭൂഷണം ൈചവ വിചി ം ശീർഷേജാലകം
കണ്ഡകം ശിഖിപ ം ച േവണീപുച്ഛഃ സേദാരകഃ
ലലാടതിലകം ൈചവ നാനാശിൽപ േയാജിതം

ഗുേച്ഛാപരിഗുച്ഛശ്ച കുസുമാനുകൃതിസ്തഥാ
കർണികാ കർണവലയം തഥാ സ്യാത്പ കർണികാ
കുണ്ഡലം കർണമു ാ ച കർേണാത്കീലകേമവ ച
നാനാരത്നവിചി ാണി ദന്തപ ാണി ൈചവ ഹി
കർണേയാർഭൂഷണം േഹ്യതത്കർണപൂരസ്തൈഥവ ച
തിലകാഃ പ േലഖാശ്ച ഭേവദ്ഗണ്ഡവിഭൂഷണം

ിവണീ ൈചവ വിേജ്ഞയം ഭേവദ്വേക്ഷാവിഭൂഷണം
േന േയാരഞ്ജനം േജ്ഞയമധരസ്യ ച രഞ്ജനം
ദന്താനാം വിവിേധാ രാഗശ്ചതുർണാം ശു താപി വാ
രാഗാന്തരവികൽേപാ� ഥ േശാഭേനനാധിേകാജ്വലഃ
മുഗ്ധാനാം സുന്ദരീണാം ച മുക്താഭാസിതേശാഭനാഃ
സുരക്താ വാപി ദന്താ സ ഃഃ പദ്മപല്ലവരഞ്ജനാഃ
അശ്മരാേഗാേദ്ദ്യാതിതഃ സ്യാദധരഃ പല്ലവ ഭഃ
വിലാസശ്ച ഭേവത്താസാം സവി ാന്തനിരീക്ഷിതം
മുക്താവലീ വ്യാലപങ്ക്തിർമഞ്ജരീ രത്നമാലികാ
രത്നാവലീ സൂ കം ച േജ്ഞയം കണ്ഠവിഭൂഷണം
ദ്വിസര ിസരൈശ്ചവ ചതുസ്സരകേമവ ച
തഥാ ശൃംഖലികാ ൈചവ ഭേവത്കണ്ഠവിഭൂഷണം
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അംഗദം വലയം ൈചവ ബാഹുമൂലവിഭൂഷണം
നാനാശിൽപകൃതാൈശ്ചവ ഹാരാ വേക്ഷാവിഭൂഷണം
മണിജാലാവനദ്ധം ച ഭേവത് സ്തനവിഭൂഷണം
ഖർജൂരകം േസാച്ഛിതികം ബാഹുനാലീവിഭൂഷണം
കലാപീ കടകം ശംേഖാ ഹസ്തപ ം സപൂരകം
മു ാംഗുലീയകം ൈചവ ഹ്യംഗുലീനാം വിഭൂഷണം
മുക്താജാലാഢ്യതലകം േമഖലാ കാഞ്ചികാപി വാ
രശനാ ച കലാപശ്ച ഭേവേ ാണീവിഭൂഷണം
ഏകയഷ്ടിർഭേവത്കാഞ്ചീ േമഖലാ ത്വഷ്ടയഷ്ടികാ
ദ്വിരഷ്ടയഷ്ടി രശനാ കലാപഃ പഞ്ചവിംശകഃ
ദ്വാ ിംശച്ച ചതുഃഷഷ്ടിഃ ശതമേഷ്ടാത്തരം തഥാ
മുക്താഹാരാ ഭവേന്ത്യേത േദവപാർഥിവേയാഷിതാം
നൂപുരഃ കിങ്കിണീകാശ്ച ഘണ്ടികാ രത്നജാലകം
സേഘാേഷ കടേക ൈചവ ഗുൽേഫാപരിവിഭൂഷാണം
ജംഘേയാഃ പാദപ ം സ്യാദംഗുലീഷ്വംഗുലീയകം
അംഗുഷ്ഠതിലകാൈശ്ചവ പാദേയാശ്ച വിഭൂഷണം
തഥാലക്തകരാഗശ്ച നാനാഭക്തിനിേവശിതഃ
അേശാകപലാവച്ഛായഃ സ്യാത് സ്വാഭാവിക ഏവ ച
ഏതദ്വിഭൂഷണം നാര്യാ ആേകശാദാനഖാദപി
യഥാഭവരസാവസ്ഥം വിേജ്ഞയം ദ്വിജസത്തമാഃ
ആഗമശ്ച മാണം ച രൂപനിർവർണനം തഥാ
വിശ്വകർമമതാത്കാര്യം സുബുദ്ധ്യാപി േയാ ഭിഃ
ന ഹി ശക്യം സുവർേണന മുക്താഭിർമണിഭിസ്തഥാ
സ്വാധീനമിതി രുൈച്യവ കർതുമംഗസ്യ ഭൂഷണം
വിഭാഗേതാ� ഭി യുക്തമംഗേശാഭാകരം ഭേവത്
യഥാ സ്ഥാനാന്തരഗതം ഭൂഷണം രത്നസംയുതം
ന തു നാട്യ േയാേഗഷു കർതവ്യം ഭൂഷണം ഗുരു
േഖദം ജനയേത തദ്ധി സവ്യായതവിേചഷ്ടനാത്
ഗുരുഭാവാവസന്നസ്യ േസ്വേദാ മൂർഛാ ച ജായേത
ഗുർവാഭരണസേന്നാ ഹി േചഷ്ടാം ന കുരുേത പുനഃ
തസ്മാത്തനുത്വചകൃതം സൗവർണം ഭൂഷണം ഭേവത്
രത്നവജ്ജതുബദ്ധം വാ ന േഖദജനനം ഭേവത്
േസ്വച്ഛയാ ഭൂഷണവിധിർദിവ്യാനാമുപദിശ്യേത
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യത്നഭാവവിനിഷ്പന്നം മാനുഷാണാം വിഭൂഷണം
[േവഷ്ടിതം വിതതം ൈചവ സംഘാത്യം ഥിമം തഥ
ലംബേശാഭി തഥാ ൈചവ മാല്യം പഞ്ചവിധം തം
ആച്ഛാദനം ബഹുവിധം നാനാപത്തനസംഭവം
തജ്ജ്േഞയം ി കാരം തു ശുദ്ധം രക്തം വിചി ിതം]
ദിവ്യാനാം ഭൂഷണവിധിര്യ ഏഷ പരികീർതിതഃ
മാനുഷാണാം തു കർതേവ്യാ നാനാേദശസമാ യഃ
ഭൂഷൈണശ്ചാപി േവൈഷശ്ച നാനാവസ്ഥാസമാ ൈയഃ
ദിവ്യാംഗനാനാം കർതവ്യാ വിഭക്തിഃ സ്വസ്വഭൂമിജാ
വിദ്യാധരീണാം യക്ഷീണാമപ്സേരാനാഗേയാഷിതാം
ഋഷിൈദവതകന്യാനാം േവൈഷർനാനാത്വമിഷ്യേത
തഥാ ച സിദ്ധഗന്ധർവരാക്ഷസാസുരേയാഷിതാം
ദിവ്യാനാം നരനാരീണാം തൈഥവ ച ശിഖണ്ഡകം
ശിഖാപുടശിഖണ്ഡം തു മുക്താഭൂയിഷ്ഠഭൂഷണം
വിദ്യാധരീണാം കർതവ്യഃ ശുേദ്ധാ േവഷപരിച്ഛദഃ
യക്ഷിേണ്യാ� പ്സരൈശ്ചവ കര്യാ രത്നവിഭൂഷണാഃ
സമസ്താനാം ഭേവേദ്വേഷാ യക്ഷീണാ േകവലം ശിഖാ
ദിവ്യനാമിവ കർതവ്യം നാഗ ീണാം വിഭൂഷണം
മുക്താമണിലതാ ായാഃ ഫണാസ്താസാം തു േകവലാഃ
കാര്യം തു മുനികന്യാനാേമകേവണീധരം ശിരഃ
ന ചാപി വിഭൂഷണവിധിസ്താസാം േവേഷാ വേനാചിതഃ
മുക്താമരകത ായം മണ്ഡനം സിദ്ധേയാഷിതാം
താസാം തു ൈചവ കർതവ്യം പീതവ പരിച്ഛദം
പദ്മരാഗമണി ായം ഗന്ധർവീണാം വിഭൂഷണം
വീണാഹസ്തശ്ച കർതവ്യഃ കൗസുംഭവസനസ്തഥാ
ഇ നീൈല കർതവ്യം രാക്ഷസീണാം വിഭൂഷണം
സിതദം ാ ച കർതവ്യാ കൃഷ്ണവ പരിച്ഛദം
ൈവഡൂര്യമുക്താഭരണാഃ കർതവ്യാ സുരേയാഷിതാം
ശുകപിഞ്ഛനിൈഭഅർവൈ ഃ കാര്യസ്താസാം പരിച്ഛദഃ
പുഷ്യരാൈഗ മണിഭിഃ ക്വചിൈദ്വഡൂര്യഭൂഷിൈതഃ
ദിവ്യവാനരനാരീണാം കാേര്യാ നീലപരിച്ഛദഃ
ഏവം ശൃംഗാരിണഃ കാര്യാ േവഷാ ദിവ്യാംഗനാ യാഃ
അവസ്ഥാന്തമാസാദ്യ ശുദ്ധാഃ കാര്യാഃ പുനസ്തഥാ
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മാനുഷീണാം തു കർതവ്യാ നാനാേദശസമുദ്ഭവാഃ
േവഷാഭരണസംേയാഗാൻ ഗദതസ്താന്നിേബാധത
ആവന്ത്യയുവതീനാം തു ശിരസ്സാലകകുന്തലം
ഗൗഡീയാനാമലക ായം സശിഖാപാശേവണികം
ആഭീരയുവതീനാം തു ദ്വിേവണീധര ഏവ തു
ശിരഃ പരിഗമഃ കാേര്യാ നീല ായമഥാംബരം
തഥാ പൂർേവാതര ീണാം സമുന്നദ്ധശിഖണ്ഡകം
ആേകശാച്ഛാദനം താസാം േദശകർമണി കീർതിതം
തൈഥവ ദക്ഷിണ ീണാം കാര്യമുേല്ലഖ്യസം യം
കുംഭീബന്ധകസംയുക്തം തഥാവർതലലാടികം
[ഗണികാനാം തു കർതവ്യമിച്ഛാവിച്ഛിത്തി മണ്ഡനം]
േദശജാതിവിധാേനന േശഷാണാമപി കാരേയത്
േവഷം തഥാ ചാഭരണം രകർമ പരിച്ഛദം
[ആഗമം ചാപി ൈനപേഥ്യ നാട്യൈസ്യവം േയാജേയത്]
അേദശയുേക്താ േവേഷാ ഹി ന േശാഭാം ജനയിഷ്യതി
േമഖേലാരസി ബദ്ധാ തു ഹാസ്യം സമുപപാദേയത്
തഥാ േ ാഷിതകാന്താസു വ്യസനാഭിഹതാസു ച
േവേഷാ ൈവ മലിനഃ കാര്യ ഏകേവണീധരം ശിരഃ
വി ലംേഭ തു നാര്യാ ശുേദ്ധാ േവേഷാ ഭേവദിഹ
നാത്യാഭരണസംയുേക്താ ന ചാപി മൃജയാന്വിതഃ
ഏവം ീണാം ഭേവേദ്വേഷാ േദശാവസ്ഥാസമുദ്ഭവഃ
പുരുഷാണാം പുനൈശ്ചവ േവഷാന്വക്ഷ്യാമി തത്ത്വതഃ
ത ാങ്കരചനാ പൂർവം കർതവ്യാ നാട്യേയാ ഭിഃ
തതഃ പരം േയാക്തവ്യാ േവഷാ േദശസമുദ്ഭവാഃ
സിേതാ നീലശ്ച പീതശ്ച ചതുർേഥാ രക്ത ഏവ ച
ഏേത സ്വഭാവജാ വർണാ ൈയഃ കാര്യം ത്വംഗവർതനം
സംേയാഗജാഃ പുനശ്ചാേന്യ ഉപവർണാ ഭവന്തി ഹി
താനഹം സ വക്ഷ്യാമി യഥാകാര്യം േയാ ഭിഃ
സിതനീലസമാേയാേഗ കാരണ്ഡവ ഇതി തഃ
സിതപീതസാമാേയാഗാത്പാ വർണഃ കീർതിതഃ
സിതിഅരക്തസമാേയാേഗ പദ്മവർണഃ കീർതിതഃ
പീതനീലസമാേയാഗാദ്ധരിേതാ നാമ ജായേത
നീലരക്തസമാേയാഗാത്കഷാേയാ നാമ ജായേത
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രക്തപീതസമാേയാഗാദ്ഗൗരവർണ ഇതി തഃ
ഏേത സംേയാഗജാ വർണാ ഹ പവർണാസ്തഥാപേര

ിചതുർവർണസംയുക്താ ബഹവഃ സ കീർതിതാഃ
ബലേസ്ഥാ േയാ ഭേവദ്വർണസ്തസ്യ ഭാേഗാ ഭേവത്തതഃ
ദുർബലസ്യ ച ഭാഗൗ ദ്വൗ നീലം മുക്ത്വാ ദാപേയത്
നീലൈസ്യേകാ ഭേവദ്ഭാഅഗശ്ചത്വാേരാ� േന്യ തു വർണേക
ബലവാൻസർവവർണാനാം നീല ഏവ കീർതിതഃ
ഏവം വർണവിധിം ജ്ഞാത്വാ നാനാസംേയാഗസം യം
തതഃ കുര്യാദ്യഥാേയാഗമംഗാനാം വർതനം ബുധഃ
വർതനച്ഛാദനം രൂപം സ്വേവഷപരിവർജിതം
നാട്യധർമ വൃത്തം തു േജ്ഞയം തത് കൃതിസ്ഥിതം
സ്വവർണമാത്മനശ്ഛാദ്യം വർണൈകർേവഷസം ൈയഃ
ആകൃതിസ്തസ്യ കർതവ്യാ യസ്യ കൃതിരാസ്ഥിതാ
യഥാ ജ ഃ സ്വഭാവം സ്വം പരിത്യജ്യാന്യൈദഹികം
തത്സ്വഭാവം ഹി ഭജേത േദഹാന്തരമുപാ ിതഃ
േവേഷണ വർണൈകൈശ്ചവ ച്ഛാദിതഃ പുരുഷസ്തഥാ
പരഭാവം കുരുേത യസ്യ േവഷം സമാ ിതഃ
േദവദാനവഗന്ധർവയക്ഷരാക്ഷസപന്നഗാഃ

ാണിസഞ്ജ്ഞാഃ താ േഹ്യേത ജീവബന്ധാശ്ച േയ� പേര
[ ീഭാവാഃ പർവതാഃ നദ്യഃ സമു ാ വാഹനാനി ച
നാനാശ ാണ്യപി തഥാ വിേജ്ഞയാഃ ാണിസഞ്ജ്ഞയാ]
ൈശല ാസാദയ ാണി ചർമവർമധ്വജാസ്തഥാ
നാനാ ഹരണാദ്യാശ്ച േത� ാണിന ഇതി താഃ
അഥവാ കാരേണാേപതാ ഭവേന്ത്യേത ശരീരിണഃ
േവഷഭാഷാ േയാേപതാ നാട്യധർമമേവക്ഷ്യ തു
വർണാനാം തു വിധിം ജ്ഞാത്വാ വയഃ കൃതിേമവ ച
കുര്യാദംഗസ്യ രചനാം േദശജാതിവയഃ ിതതാം
േദവാ ഗൗരാ വിേജ്ഞയാ യക്ഷാശ്ചാപ്സരസ്തഥാ
രു ാർക ഹിണ ന്ദാസ്തപനീയ ഭാഃ താഃ
േസാേമാ ബൃഹ തിഃ ശുേ ാ വരുണസ്താരകാഗണാഃ
സമു ഹിമവദ്ഗംഗാഃ േശ്വതാ ഹി സ ർബലസ്തഥാ
രക്തമംഗാരകം വിദ്യാത് പീതൗ ബുധഹുതാശനൗ
നാരായേണാ നരൈശ്ചവ ശ്യാേമാ നാഗശ്ച വാസുകിഃ
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ൈദത്യാശ്ച ദാനവാൈശ്ചവ രാക്ഷസാ ഗുഹ്യകാ നഗാഃ
പിശാചാ ജലമാകാശമസിതാനി തു വർണതഃ
ഭവന്തി ഷട്സു ദ്വീേപഷു പുരുഷൈശ്ചവ വർണതഃ
കർതവ്യാ നാട്യേയാേഗന നിഷ്ടപ്തകനക ഭാഃ
ജാംബൂദ്വീപസ്യ വർേഷ തു നാനാവർണാ യാ നരാഃ
ഉത്തരാം കുരുസ്ത്യക്ത്വാ േത ചാപി കനക ഭാഃ
ഭ ാശ്വപുരുഷാഃ േശ്വതാഃ കർതവ്യാ വർണതസ്തഥാ
േകതുമാേല നരാ നീലാ ഗൗരാഃ േശേഷഷു കീർതിതാഃ
നാനാവർണാഃ താ ഭൂതാ ഗന്ധർവാ യക്ഷപന്നഗാഃ
വിദ്യാധരാസ്തഥാ ൈചവ പിതര സമാ നരാഃ
പുനശ്ച ഭാരേത വർേഷ താംസ്താന്വർണാന്നിേബാധത
രാജാനഃ പദ്മവർണാ ഗൗരാഃ ശ്യാമാസ്തൈഥവ ച
േയ ചാപി സുഖിേനാ മർത്യാ ഗൗരാ കാര്യാ ൈവഃ ബുൈധഃ
കുകർമിേണാ ഹ സ്താഃ വ്യാധിതാസ്തപസി സ്ഥിതാഃ
ആയസ്തകർമിണൈശ്ചവ ഹ്യസിതാശ്ച കുജാതയഃ
ഋഷ്യയൈശ്ചവ കർതവ്യാ നിത്യം തു ബദര ഭാഃ
തപഃസ്ഥിതാശ്ച ഋഷേയാ നിത്യാേമവാസിതാ ബുൈധഃ
കാരണവ്യപേദേശന തഥാ ചാേത്മച്ഛയാ പുനഃ
വർണസ്ത കർതേവ്യാ േദശജതിവശാനുഗഃ
േദശം കർമ ച ജാതിം ച പൃഥിവ േദ്ദശസം യം
വിജ്ഞായ വർതനാ കാര്യാ പുരുഷാണാം േയാഗതഃ
കിരാതബർബരാ ാശ്ച വിഡാഃ കാശിേകാസലാഃ
പുലിന്ദാ ദാക്ഷിണാത്യാശ്ച ാേയണ ത്വസിതാഃ താഃ
ശകാശ്ച യവനാൈശ്ചവ പ വാ വാ ികാശ്ച േയ

ാേയണ ഗൗരാഃ കർതവ്യാ ഉത്തരാ േയ ിതാ ദിശം
പാഞ്ചാലാഃ ശൗരേസനാശ്ച മാഹിഷാശ്ചൗ മാഗധാഃ
അംഗാ വംഗാഃ കലിംഗാശ്ച ശ്യാമാഃ കാര്യാ വർണതഃ

ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാൈശ്ചവ ഗൗരാഃ കാര്യാസ്തൈഥവ ഹി
ൈവശ്യാഃ ശൂ ാസ്തഥാ ൈചവ ശ്യാമാഃ കാര്യാ വർണതഃ
ഏവം കൃത്വാ യഥാന്യായം മുഖാംേഗാപാംഗവർതനാം
ശ്മ കർമ യുഞ്ജീത േദശകാലവേയാ� നുഗം
ശുദ്ധം വിചി ം ശ്യാമം ച തഥാ േരാമശേമവ ച
ഭേവച്ചതുർവിധം ശ്മ നാനാവസ്ഥാന്തരാത്മകം
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ശുദ്ധം തു ലിംഗിനാം കാര്യം തഥാമാത്യപുേരാധസാം
മധ്യസ്ഥാ േയ ച പുരുഷാ േയ ച ദീക്ഷാം സമാ ിതാഃ
ദിവ്യാ േയ പുരുഷാഃ േകചിത്സിദ്ധവിദ്യാധരാദയഃ
പാർഥിവാശ്ച കുമാരാശ്ച േയ ച രാേജാപജീവിനഃ
ശൃംഗാരിണശ്ച േയ മർത്യാ യൗവേനാന്മാദിനശ്ച േയ
േതഷാം വിചി ം കർതവ്യം ശ്മ നാട്യ േയാ ഭിഃ
അനിസ്തീർണ തിജ്ഞാനാം ദുഃഖിതാനാം തപസ്വിനാം
വ്യസനാഭിഹതാനാം ച ശ്യാമം ശ്മ േയാജേയത്
ഋഷീണാം താപസാനാം ച േയ ച ദീർഘ താ നരാഃ
തഥാ ച ചീരബദ്ധാനാം േരാമശം ശ്മ കീർതിതം
ഏവം നാനാ കാരം തു ശ്മ കാര്യം േയാ ഭിഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി േവഷാന്നാനാ േയാഗജാൻ
ശുേദ്ധാ വിചിേ ാ മലിന ിവിേധാ േവഷ ഉച്യേത
േതഷാം നിേയാഗം വക്ഷ്യാമി യഥാവദനുപൂർവശഃ
േദവാഭിഗമേന ൈചവ മംഗേല നിയമസ്ഥിേത
തിഥിനക്ഷ േയാേഗ ച വിവാഹകരേണ തഥാ
ധർമ വൃത്തം യത്കർമ ിേയാ വാ പുരുഷസ്യ വാ
േവഷേസ്തഷാം ഭേവ േദ്ധാ േയ ച ായത്നികാ നരാഃ
േദവദാനവയക്ഷാണാം ഗന്ധർേവാരഗരക്ഷസാം
നൃപാണാം കർകശാനാം ച ചിേ ാ േവഷ ഉദാഹൃതഃ
വൃദ്ധാനാം ാഹ്മണാനാം ച േ ഷ്ഠ്യമാത്യപുേരാധസാം
വണിജാം കാ കീയാനാം തഥാ ൈചവ തപസ്വിനാം
വി േക്ഷ ിയൈവശ്യാനാം സ്ഥാനീയാ േയ ച മാനവാഃ
ശുേദ്ധാ വ വിധിേസ്തഷാം കർതേവ്യാ നാടകാ യഃ
ഉന്മത്താനാം മത്താനാമധ്വഗാനാം തൈഥവ ച
വ്യസേനാപഹതാനാം ച മലിേനാ േവഷ ഉച്യേത
ശുദ്ധരക്തവിചി ാണി വാസാംസ ർധ്വാംബരാണി ച
േയാജേയന്നാട്യതത്ത്വേജ്ഞാ േവഷേയാഃ ശുദ്ധചി േയാഃ
കുര്യാേദ്വേഷ തു മലിേന മലിനം തു വിചക്ഷണഃ
മുനിനിർ ന്ഥശാേക്യഷു യതിപാശുപേതഷു ച

താനുഗ കർതേവ്യാ േവേഷാ േലാകസ്വഭാവതഃ
ചീരവൽകലചർമാണി താപസാനാം തു േയാജേയത്
പരിവാ നിഷ്ക്യാനാം വാസഃ കാഷായമിഷ്യേത
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നാനാചി ാണി വാസാംസി കുര്യാത്പാശുപേതഷ്വഥ
കുജാതയശ്ച േയ േ ാക്താേസ്തഷാം ൈചവ യഥാർഹതഃ
അന്തഃപുര േവേശ ച വിനിയുക്താ ഹി േയ നരാഃ
കാഷായക കപടാഃ കാര്യാേസ്ത� പി യഥാവിധി
അവസ്ഥാനതരതൈശ്ചവ നൃണാം േവേഷാ ഭേവദഥ
േവഷഃ സാം ാമികൈശ്ചവ ശൂരാണാം സ കീർതിതഃ
വിചി ശ കവേചാ ബദ്ധതൂേണാ ധനുർധരഃ
ചിേ ാ േവഷ കർതേവ്യാ നൃപാണാം നിത്യേമവ ച
േകവല ഭേവ േദ്ധാ നക്ഷേ ാത്പാതമംഗേല
ഏവേമഷ ഭേവേദ്വേഷാ േദശജാതിവേയാ� നുഗഃ
ഉത്തമാധമമധ്യാനാം ീണാം നൃണാമഥാപി ച
ഏവം വ വിധിഃ കാര്യഃ േയാേഗ നാടകാ േയ
നാനാവസ്ഥാം സമാസാദ്യ ശുഭാശുഭകൃതസ്തഥാ
തഥാ തിശിരശ്ചാപി കർതവ്യം നാടകാ യം
ദിവ്യാനാം മാനുഷാണാം ച േദശജാതിവയഃ ിതം
പാർശ്വാഗതാ മസ്തകിനസ്തഥാ ൈചവ കിരീടിനഃ

ിവിേധാ മുകുേടാ േജ്ഞേയാ ദിവ്യപാർഥിവസം ിതഃ
േദവഗന്ധർവയക്ഷാണാം പന്നഗാനാം സരക്ഷസാം
കർതവ്യാ ൈനകവിഹിഅത മുകുടാഃ പാർശ്വമൗലയഃ
ഉത്തമാ േയ ച ദിവ്യാനാം േത ച കാര്യാഃ കിരീടിനഃ
മധ്യമാ മൗലിനൈശ്ചവ കനിഷ്ഠാഃ ഷിർഷമൗലിനഃ
നരാധിപാനാം കർതവ്യാ മസ്തേക മുകുടാ ബുൈധഃ
വിദ്യാധരാണാം ച സിദ്ധാനാം ചാരണാനാം തൈഥവ ച

ന്ഥിമത്േകശമുകുടാഃ കർതവ്യാ േയാ ഭിഃ
രാേക്ഷാദാനവൈദത്യാനാം പിംഗേകേശക്ഷണാനി ഹി
ഹരിച്ഛ്ശ്മ ണി ച തഥാ മുകുടാസ്യാനി കാരേയത്
ഉത്തമശ്ചാപി േയ ത േത കാര്യാഃ പാർശ്വമൗലിനഃ
കസ്മാ മുകുടാഃ സൃഷ്ടാഃ േയാേഗ ദിവ് ാർഥിേവ
േകശാനാം േഛദനം ദൃഷ്ടം േവദവാേദ യഥാ തി
ഭ ീകൃതസ്യ വാ യേജ്ഞ ശിരസശ്ഛാദേനച്ഛയാ
േകശാനാമപ്യദീർഘത്വാ തം മുകുടധാരണം
േസനാപേതഃ പുനശ്ചാപി യുവരാജസ്യ ൈചവ ഹി
േയാജേയദർധമുകുടം മഹാമാ ാശ്ച േയ നരാഃ
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അമാത്യാനാം ക കിനാം തഥാ േ ഷ്ഠിപുേരാധസാം
േവഷ്ടനാബദ്ധപട്ടാനി തിശീർഷാണി കാരേയത്
പിശാേചാന്മത്തഭൂതാനാം സാധകാനാം തപസ്വിനാം
അനിസ്തീർണ തിജ്ഞാനാം ലംബേകശം ഭേവച്ഛിരഃ
ശാക്യേ ാ ിയനിർ ന്ഥപരി ാഡ്ദീക്ഷിേതഷു ച
ശിേരാമുണ്ഡം തു കർതവ്യം യജ്ഞദീക്ഷാന്വിേതഷു ച
തഥാ താനുഗം ൈചവ േശഷാനാം ലിംഗിനാം ശിരഃ
മുണ്ഡം വാ കുഞ്ചിതം വാപി ലംബേകശമഥാപി വാ
ധൂർതാനാം ൈചവ കർതവ്യം േയ ച രാ പജീവിനഃ
ശൃംഗാരചിത്താഃ പുരുഷാേസ്തഷാം കുഞ്ചിതമൂർധജാഃ
ബാലാനാമപി കർതവ്യം ിശിഖണ്ഡവിഭൂഷിതം
ജടാമകുടബദ്ധം ച മുനീനാം തു ഭേവച്ഛിരഃ
േചടാനാമപി കർതവ്യം ിശിഖം മുണ്ഡേമവ വാ
വിദൂഷകസ്യ ഖലതിഃ സ്യാത്കാകപദേമവ വാ
േശഏഷാണാമർഥേയാേഗന േദശജാതിസമാ യം
ശിരഃ േയാ ഭിഃ കാര്യം നാനാവസ്ഥാന്തരാ യം
ഭൂഷൈണർവർണൈകർവൈ ർമാൈല്യൈശ്ചവ യഥാവിധി
ഏവം നാനാ കാൈര ബുദ്ധ്യാ േവഷാൻ കൽപേയത്
പൂർവം തു കൃതിം സ്ഥാപ്യ േയാഗഗുണസംഭവാം

ീണാം വാ പുരുഷാണാം വാപ്യവസ്ഥാം ാപ്യ താദൃശീം

സർേവ ഭാവാശ്ച ദിവ്യാനാം കാര്യാ മാനുഷസം യാഃ
േതഷാം ചാനിമിഷത്വാദി ൈനവ കാര്യം േയാ ഭിഃ
ഇഹ ഭാവരസാൈശ്ചവ ദൃഷ്ടിഭിഃ സ തിഷ്ഠിതാഃ
ദൃൈഷ്ട്യവ സ്ഥാപിേതാ ഹ്യർഥഃ പശ്ചാദംൈഗർവിഭാവ്യേത
ഏവം േജ്ഞഏയാംഗരചനാ നാനാ കൃതിസംഭവാ
സജീവ ഇതി യഃ േ ാക്തസ്തസ്യ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
യഃ ാണിനാം േവേശാ ൈവ സജീവ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
ചതുഷ്പേദാ� ഥ ദ്വിപദസ്തഥാ ൈചവാപദഃ തഃ
ഉരഗാനപദാൻ വിദ്യാദ് ദ്വിപദാൻഖഗമാനുഷാൻ

ാമ്യാ ആരണ്യാഃ പശേവാ വിേജ്ഞയാഃ സ ശ്ചതുഷ്പദാഃ
േയ േത തു യദ്ധസംേഫൈടരുപേരാൈധസ്തൈഥവ ച
നാനാ ഹരേണാേപതാഃ േയാജ്യാ നാടേക ബുൈധഃ
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ആയുധാനി ച കാര്യാണി പുരുഷാണാം മാണതഃ
താന്യഹം വർതയിഷ്യാമി യഥാപുസ്ത മാണതഃ
ഭിണ്ഡിർദ്വാദശതാലഃ സ്യാദ്ദശ കുേന്താ ഭേവദഥ
അഷ്ടൗ ശതഘ്നീ ശൂലം ച േതാമരഃ ശക്തിേരവ വാ
അഷ്ടൗ താലാ ധനുർേജ്ഞയമായാേമാ� സ്യ ദ്വിഹസ്തകഃ
ശേരാ ഗദാ ച വ ാ ച ചതുസ്താലം വിധീയേത
അംഗുലാനി ത്വസിഃ കാര്യശ്ചത്വാരിംശത് മാണതഃ
ദ്വാദശാംഗുലകം ച ം തേതാ� ർധം ാസ ഇഷ്യേത

ാസവത്പട്ടസം വിദ്യാദ്ദണ്ഡൈശ്ചവ തു വിംശതിഃ
വിംശതിഃ കണയൈശ്ചവ ഹ്യംഗുലാനി മാണതഃ
േശാഡഷാംഗുലവിസ്തീർണം സബലം സ ഘണ്ടികം

ിംശദംഗുലിമാേനന കർതവ്യം േഖടകം ബുൈധഃ
ജർജേരാ ദണ്ഡകാഷ്ഠം ച തൈഥവ തിശീർഷകം
ഛ ം ചാമരം ൈചവ ധ്വേജാ ശൃംഗാര ഏവ ച
യത്കിഞ്ചിന്മാനുേഷ േലാേക വ്യം പുംസാം േയാജകം
യേച്ചാപകരണം സർേവ നാേട്യ തത്സ കീർതിതം
യദ്യസ്യ വിഷയ ാപ്തം േതേനാഹ്യം തസ്യ ലക്ഷണം
ജർജേര ദണ്ഡകാേഷ്ഠ ച സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
മാേഹ ാ ൈവ ധ്വജാജ് േ ാക്താ ലക്ഷൈണർവിശ്വകർമണാ
ഏഷാന്യതമം കുര്യാജ്ജർജരം ദാരുകർമതഃ
അഥവാ വൃക്ഷേയാനിഃ സ്യാത് േരാേഹാ വാപി ജർജരഃ
േവണുേരവ ഭേവേ ഷ്ഠസ്തസ്യ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
േശ്വതഭൂമ്യാആഅം തു േയാ ജാതഃ പുഷ്യനക്ഷ ജസ്തഥാ
സം ാേഹ്യാ ൈവ ഭേവേദ്വണുർജർജരാർേഥ യത്നതഃ

മാണമംഗുലാനാം തു ശതമേഷ്ടാത്തര<◌ം ഭേവത്
പഞ്ചപർവാ ചതുർ ന്ഥിസ്താലമാ സ്തൈഥവ ച

ല ന്ഥിർന കർതേവ്യാ ന ശാഖീ ന ച കീടവാൻ
ന കൃമിക്ഷതപർവാ ച ന ഹീനശ്ചാന്യേവണുഭിഃ
മധുസർപിസ്സർഷപാക്തം മാല്യധൂപപുര തം
ഉപാസ്യ വിധിവേദ്വണും ഗൃഹ്ണിയാജ്ജർജരം തി
േയാ വിധിര്യഃ മൈശ്ചവ മാേഹേ്രബ്ദ തു ധ്വേജ തഃ
സ ജർജരസ്യ കർതവ്യഃ പുഷ്യേവണുസമാ യഃ
ഭേവേദ്യാ ദീർഘപർവാ തു തനുപ സ്തൈഥവ ച
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പർവാ ത ലൈശ്ചവ പുഷ്യേവണുഃ സ കീർതിതഃ
വിധിേരഷ മയാ േ ാേക്താ ജർജരസ്യ മാണതജഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ദണ്ഡകാഷ്ഠസ്യ ലക്ഷണം
കപിത്ഥബില്വവംേശേഭ്യാ ദണ്ഡകാഷ്ഠം ഭേവദഥ
വ ം ൈചവ ഹി കർതവ്യം ിഭാേഗ ലക്ഷണാന്വിതം
കീൈടർേനാപഹതം യച്ച വ്യാധിനാ ന ച പീഡിതം
മന്ദശാഖം ഭേവദ്യച്ച ദണ്ഡകാഷ്ഠം തു തദ്ഭേവത്
യേസ്ത്വഭിർലക്ഷൈണർഹീനം ദണ്ഡകാഷ്ഠം സജർജരം
കാരേയത്സ ത്വപചയം മഹാന്തം ാ യാ വം
അഥ ശീർഷവിഭാഗാർഥം ഘടീ കാര്യാ യത്നതഃ
സ്വ മാണവിനിർദിഷ്ടാ ദ്വാ ിംശത്യംഗുലാനി ൈവ
ബില്വമേധ്യന കർതവ്യാ ഘടീ സിരസമാ യാ
സ്വിേന്നന ബില്വകൽേകന േവണ ച സമന്വിതാ
ഭസ്മനാ വാ തുൈഷർവാപി കാരേയത് തിശീർഷകം
സഞ്ഛാദ്യ തു തേതാ വൈ ർബില്വദുഗ്ൈധർഘടാ ൈയഃ
ബില്വകൽേകന ചീരം തു ദിഗ്ധ്വാ സംേയാജേയദ്ഘടീം
ന ലാം നാനതാം തന്വീം ദീർഘാം ൈനവ ച കാരേയത്
തസ്യാമാതപശുഷ്കായാം സുശുഷ്കായാമഥാപി വാ
േഛദ്യം ബുധാഃ കുർവന്തി വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
സുതീേക്ഷ്ണന തു ശേ ണ അർധാർധം വിഭജ്യ ച
സ്വ മാണവിനിർദിഷ്ടം ലലാടകൃതേകാണകം
അർധാംഗുലം ലലാടം തു കാര്യം േഛദ്യം ഷഡംഗുലം
അർധാർധമംഗുലം േഛദ്യം കടേയാർദ്വ്യംഗുലം ഭേവത്
കടാേന്ത കർണനാലസ്യ േഛദ്യം ദ്വ്യധികമംഗുലം

്യംഗുല ◌ം കർണവിവരം തഥാ സ്യാേച്ഛദ്യേമവ ഹി
തതൈശ്ചവാവടുഃ കാര്യാ സുസമാ ദ്വാദശാംഗുലാ
ഘട്യാം േഹ്യതത്സദാ േച്ഛേദ്യ വിധാനം വിഹിതം മയാ
തേസ്യാപരിഗതാ കാര്യാ മുകുടാ ബഹുശിൽപജാഃ
നാനാരത്ന തിച്ഛന്നാ ബഹുരൂേപാപേശാഭിതാഃ
തേഥാപകരണാനീഹ നാട്യേയാഗകൃതാനി ൈവ
ബഹു കാരയുക്താനി കുർവീത കൃതിം തി
യത്കിഞ്ചിദസ്മിൻ േലാേക തു ചരാചരസമന്വിേത
വിഹിതം കർമ ശിൽപം വാ ത പകരണം തം
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യദ്യസ്യ വിഷയം ാപ്തം തത്തേദവാഭിഗച്ഛതി
നാസ്തന്തഃ പുരുഷാണാം ഹി നാേട്യാപകരണാ േയ
യേദ്യേനാത്പാദിതം കർമ ശിൽപേയാഗ ിയാപി വാ
തസ്യ േതന കൃതാ സൃഷ്ടിഃ മാണം ലക്ഷണം തഥാ
യാ കാഷ്ഠയ ഭൂയിഷ്ഠാ കൃതാ സൃഷ്ടിർമഹാത്മനാ
ന സാസ്മാകം നാട്യേയാേഗ കസ്മാത്േഖദാവഹാ ഹി സാ
യ്രദ്ദവ്യം ജീവേലാേക തു നാനാലക്ഷണലക്ഷിതം
തസ്യാനുകൃതിസംസ്ഥാനം നാേട്യാഓപകരണം ഭേവത്

ാസാദഗൃഹയാനാനി നാനാ ഹരണാനി ച
ന ശക്യം താനി ൈവ കർതും യേഥാക്താനീഹ ലക്ഷൈണഃ
േലാകധർമീ ഭേവത്ത്വന്യാ നാട്യധർമീ തഥാപരാ
സ്വഭാേവാ േലാകധർമീ തു വിഭാേവാ നാട്യേമവ ഹി
ആയസം ന തു കർതവ്യം ന ച സാരമയം തഥാ
നാേട്യാപകരണം തജ്ജ്ൈഞർഗുരുേഖദകര< ഭേവത്
കാഷ്ഠചർമസു വസ്ത്ര്ഷു ജതുേവണുദേലഷു ച
നാേട്യാപകരണാനീഹ ലഘുകർമാണി കാരേയത്
ചർമവർമധ്വജാഃ ൈശലാഃ ാസാദാ േദവതാഗൃഹാഃ
ഹയവാരണയാനാനി വിമാനാനി ഗൃഹാണി ച
പൂർവം േവണുദൈലഃ കൃത്വാ കൃതീർഭാവസമാ യാഃ
തതഃ സുരംൈഗരച്ഛാദ്യ വൈ ഃ സാരൂപ്യമാനേയത്
അഥവാ യദി വ ാണാമസാന്നിധ്യം ഭേവദിഹ
താലീൈയർവാ കിലിൈഞ്ജർവാ ൈക്ഷ്ണർവ ിയാ ഭേവത്
തഥാ ഹരണാനി സ ണേവണുദലാദിഭിഃ
ജ ഭാണ്ഡ ിയാഭിശ്ച നാനാരൂപാണി നാടേക

തിപാദം തിശിരഃ തിഹസ്തം തിത്വചം
തൃൈണഃ കിലിൈഞ്ജർഭാൈണ്ഡർവാ സാരൂപ്യാണി തു കാരേയത്
യദ്യസ്യ സദൃശം രൂപം സാരൂപ്യഗുണസംഭവം
മൃണ്മയം ത കൃത്സ്നം തു നാനാരൂപം തു കാരേയത്
ഭാണ്ഡവ മധൂച്ഛിൈഷ്ടർലാക്ഷയാ ദേലന ച
നാഗാേസ്ത വിവിധാഃ കാര്യാ ഹ്യതസീശണബില്വൈജഃ
നാനാകുസുമജാതീശ്ച ഫലാനി വിവിധാനി ച
ഭാണ്ഡവ മധൂച്ഛിൈഷ്ടർലാക്ഷയാ വാപി കാരേയത്
ഭാണ്ഡവ മധൂച്ഛിൈഷ്ടസ്താ പൈ സ്തൈഥവ ച
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സമ്യക്ച നീലീരാേഗണാപ്യ പേ ണ ൈചവ ഹി
രഞ്ജിേതനാ പേ ണ മണീൈശ്ചവ കാരേയത്
ഉപാ യമഥാേപ്യഷം ശുൽബവംേഗന കാരേയത്
വിവിധാ മുകുടാ ദിവാ പൂർവം േയ ഗദിതാ മയാ
േത� പേ ാജ്വലാഃ കാര്യാ മണീവ്യാേലാപേശാഭിതാഃ
ന ശാ ഭവം കർമ േതഷാ ◌ം ഹി സമുദാഹൃതം
ആചാര്യബുദ്ധ്യാ കർതവ്യമൂഹാേപാഹ േയാജിതം
ഏഷ മർത്യ ിയാേയാേഗാ ഭവിഷ്യത്കൽപിേതാ മയാ
കസ്മാദൽപബലത്വം ഹി മനുേഷ്യഷു ഭവിഷ്യതി
മർത്യാനാമപി േനാ ശക്യാ വിഭാവാഃ സർവകാഞ്ചനാഃ
േനഷ്ടാഃ സുവർണരൈത്ന മുകുടാ ഭൂഷണാനി വാ
യുേദ്ധ നിയുേദ്ധ നൃേത്ത വാ വൃഷ്ടിവ്യാപാരകർമണി
ഗുരുഭാവാവസന്നസ്യ േസ്വേദാ മൂർഛാ ച ജായേത
േസ്വദമൂർഛാ മാർതസ്യ േയാഗ വിനശ്യതി

ാണാത്യയഃ കദാചിച്ച ഭേവദ്വ്യായതേചഷ്ടയാ
തസ്മാത്താ മൈയഃ പൈ ര ൈക രഞ്ജിൈതരപി
േഭൈണ്ഡരപി മധൂച്ഛിൈഷ്ടഃ കാര്യാണ്യാഭരണാനി തു
ഏവം േലാേകാപചാേരണ സ്വബുദ്ധിവിഭേവന ച
നാേട്യാപകരണാനീഹ ബുധഃ സമ്യക് േയാജേയത്
ന േഭദ്യം ൈനവ ച േച്ഛദ്യം ന ഹർതവ്യേമവ ച
രംേഗ ഹരൈണഃ കാര്യം സഞ്ജ്ഞാമാ ം തു കാരേയത്
അഥവാ േയാഗശിക്ഷാഭിർവിദ്യാമായാകൃേതന വാ
ശ േമാക്ഷഃ കർതേവ്യാ രംഗമേധ്യ േയാ ഭിഃ
ഏവം നാനാ കാൈര ആയുധാഭരണാനി ച
േനാക്താനി യാനി ച മയാ േലാകാദ് ാഹ്യാണി താന്യപി
ആഹാര്യാഭിനേയാ േഹ്യഷ മയാ േ ാക്തഃ സമാസതഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി സാമാന്യാഭിനയം തി
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ ആഹാര്യാഭിനേയാ നാൈമകവിംേശാ� ധ്യായഃ
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ദ്വാവിംേശാ� ധ്യായഃ

സാമാന്യാഭിനേയാ നാമ േജ്ഞേയാ വാഗംഗസത്ത്വജഃ
ത കാര്യഃ യത്ന നാട്യം സേത്ത്വ തിഷ്ഠിതം
സത്ത്വാതിരിേക്താ� ഭിനേയാ േജ്യഷ്ഠ ഇത്യഭിധീയേത
സമസേത്ത്വാ ഭേവന്മധ്യഃ സത്വഹീേനാ� ധമഃ തഃ
അവ്യക്തരൂപം സത്ത്വം ഹി വിേജ്ഞയം ഭാവസം യം
യഥാസ്ഥാനരേസാേപതം േരാമാഞ്ചാ ാദിഭിർഗുൈണഃ
അലങ്കാരാ നാട്യൈജ്ഞർേജ്ഞയാ ഭാവരസാ യാഃ
യൗവേന� ഭ്യധികാഃ ീണാ വികാരാ വ ഗാ ജാഃ
ആദൗ േയാ� ◌ംഗജേസ്തഷാം ദശ സ്വാഭാവികാഃ പേര
അയത്നജാഃ പുനഃ സപ്ത രസഭാേവാപബൃംഹിതാഃ
േദഹാത്മകം ഭേവത്സത്ത്വം സത്ത്വാദ്ഭാവഃ സമുത്ഥിതഃ
ഭാവാത്സമുത്ഥിേതാ ഹാേവാ ഹാവാേദ്ധലാ സമുത്ഥിതാ
േഹലാ ഹാവശ്ച ഭാവശ്ച പര രസമുത്ഥിതാഃ
സത്ത്വേഭേദ ഭവേന്ത്യേത ശരീേര കൃതിസ്ഥിതാഃ
വാഗംഗമുഖരാൈഗശ്ച സേത്ത്വനാഭിനേയന ച
കേവരന്തർഗതം ഭാവം ഭാവയൻഭാവ ഉച്യേത
[ഭാവസ്യാതികൃതം സത്ത്വം വ്യതിരിക്ത ◌ം സ്വേയാനിഷു
ൈനകാവസ്ഥാന്തരകൃതം ഭാവം തമിഹ നിർദിേശത്]
ത ാക്ഷി വികാരാഢ്യഃ ശൃംഗാരാകാരസൂചകഃ
സ ീവാേരചേകാ േജ്ഞേയാ ഹാവഃ സ്ഥിതസമുത്ഥിതഃ
േയാ ൈവ ഹാവഃ സ ഏൈവഷാ ശൃംഗാരരസസംഭവാ
സമാഖ്യാതാ ബുൈധർേഹലാ ലലിതാഭിനയാത്മികാ
ലീലാ വിലാേസാ വിച്ഛിത്തിർവി മഃ കിലികിഞ്ചിതം
േമാട്ടായിതം കുട്ടിമിതം ബിേബ്ബാേകാ ലലിതം തഥാ
വിഹൃതം േചതി വിേജ്ഞയാ ദശ ീണാം സ്വഭാവജാഃ
പുനേരഷാം സ്വരൂപാണി വക്ഷ്യാമി പൃഥക്പൃഥക്
വാഗംഗാലങ്കാൈരഃ ശിൈഷ്ടഃ ീതി േയാജിൈതർമധുൈരഃ
ഇഷ്ടജനസ്യാനുകൃതിർലീലാ േജ്ഞയാ േയാഗൈജ്ഞഃ
സ്ഥാനാസനഗമനാനാം ഹസ്ത േന കർമണാം ൈചവ
ഉത്പദ്യേത വിേശേഷാ യഃ ിഷ്ടഃ സ തു വിലാസഃ സ്യാത്
മാല്യാച്ഛാദനഭൂഷണ വിേലപനാനാമനാദരന്യാസഃ
സ്വൽേപാ� പി പരാം േശാഭാം ജനയതി യസ്മാ വിച്ഛിതിഃ
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വിവിധാനാമർഥാനാം വാഗംഗാഹാര്യസത്ത്വാനാം
മദരാഗഹർഷജനിേതാ വ്യത്യാേസാ വി േമാ േജ്ഞയഃ
സ്മിതരുദിതഹസിതഭയഹർഷഗർവദുഃഖ മാഭിലാഷാണാം
സങ്കരകരണം ഹർഷാദസകൃത് കിലികിഞ്ചിതം േജ്ഞയം
ഇഷ്ടജനസ്യ കഥായാം ലീലാേഹലാദിദർശേന വാപി
തദ്ഭാവഭാവനാകൃതമുക്തം േമാട്ടായിതം നാമ
േകശസ്തനധരാദി ഹണാദതിഹർഷസം േമാത്പന്നം
കുട്ടമിതം വിേജ്ഞഅയം സുഖമപി ദുഃേഖാപചാേരണ
ഇഷ്ടാനാം ഭാവാനാം ാപ്താവഭിമാനഗർവസംഭൂതഃ

ീണാമനാദരകൃേതാ ബിേബ്ബാേകാ നാമ വിേജ്ഞയഃ
ഹസ്തപാദാംഗവിന്യാേസാ േനേ ാഷ്ഠ േയാജിതഃ
സൗകുമാര്യാദ്ഭേവദ്യ ലലിതം തത് കീർതിതം
[കരചരണാംഗന്യാസഃ സ േനേ ാഷ്ഠസ യുക്ത
സുകുമാരവിധാേനന ീഭിഉരിതീദം തം ലലിതം]
വാക്യാനാം ീതിയുക്താനാം ാപ്താനാം യദഭാഷണം
വ്യാജാത്സ്വഭാവേതാ വാപി വിഹൃതം നാമ തദ്ഭേവത്
[ ാപ്താനാമപി വചസാം ിയേത യദഭാഷണം ിയാ ീഭിഃ
വ്യാജാത്സ്വഭാവേതാ വാേപ്യതത്സമുദാഹൃതം വിഹൃതം]
േശാഭാ കാന്തിശ്ച ദീപ്തിശ്ച തഥാ മാധുര്യേമവ ച
ൈധര്യം ാഗൽഭ്യമൗദാര്യമിേത്യേത സ രയത്നജാഃ
രൂപയൗവനലാവൈണ്യരുപേഭാേഗാപബൃംഹിൈതഃ
അലങ്കരണമംഗാനാം േശാേഭതി പരികീർതിതാ
വിേജ്ഞയാ ച തഥാ കാന്തിഃ േശാൈഭവാപൂർണമന്മഥാ
കാന്തിേരവാതിവിസ്തീർണാ ദീപ്തിരിത്യഭിധീയേത
സർവാവസ്ഥാവിേശേഷഷു ദീേപ്തഷു ലലിേതഷു ച
അനുൽബണത്വം േചഷ്ടായാ മാധുര്യമിതി സഞ്ജ്ഞിതം
ചാപേലനാനുപഹതാ സർവാർേഥഷ്വവികത്ഥനാ
സ്വാഭാവികീ ചിത്തവൃത്തിർൈധര്യമിത്യഭിധീയേത

േയാഗനിസ്സാധ്വസതാ ാഗൽഭ്യം സമുദാഹൃതം
ഔദാര്യം യഃ േ ാക്തഃ സർവാവസ്ഥാനുേഗാ ബുൈധഃ
സുകുമാേര ഭവേന്ത്യേത േയാേഗ ലലിതാത്മിേക
വിലാസലലിേത ഹിത്വാ ദീേപ്ത� േപ്യേത ഭവന്തി ഹി
േശാഭാ വിലാേസാ മാധുര്യം ൈസ്ഥര്യം ഗാംഭീര്യേമവ ച
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ലലിതൗദാര്യേതജാംസി സത്ത്വേഭദാ പൗരുഷാഃ
ദാക്ഷ്യം ശൗര്യമേഥാത്സാേഹാ നീചാർേഥഷു ജുഗുപ്സനം
ഉത്തൈമശ്ച ഗുൈണഃ ർധാ യതഃ േശാേഭതി സാ താ
ധീരസഞ്ചാരിണീ ദൃഷ്ടിർഗതിർേഗാവൃഷഭാഞ്ചിതാ
സ്മിതപൂർവമഥാലാേപാ വിലാസ ഇതി കീർതിതഃ
അഭ്യാസത്കരണാനാം തു ിഷ്ടത്വം യ ജായേത
മഹത്സ്വപി വികാേരഷു തന്മാധുര്യമിതി തം
ധര്ര്മാർഥകാമസംയുക്താ ഭാശുഭസമുത്ഥിതാത്
വ്യവസായാദചലനം ൈസ്ഥര്യമിത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതം
യസ്യ ഭാവാദാകാരാ ഹർഷേ ാധഭയാദിഷു
ഭാേവഷു േനാപലക്ഷ്യേന്ത തദ്ഗാംഭീര്യമിതി തം
അബുദ്ധിപൂർവകം യ നിർവികാരസ്വഭാജം
ശൃംഗാരാകാരേചഷ്ടത്വം ലലിതം തദുദാഹൃതം
ദാനമഭ പപത്തിശ്ച തഥാ ച ിയഭാഷണം
സ്വജേന ച പേര വാപി തദൗദാര്യം കീർതിതം
അധിേക്ഷപാവമാനാേദഃ യുക്തസ്യ പേരണ യത്

ാണത്യേയ� പ്യസഹനം തേത്തജഃ സമുദാഹൃതം
സത്ത്വേജാ� ഭിനേയാഃ പൂർവം മയാ േ ാക്തഓ ദ്വിേജാത്തമാഃ
ശാരീരം ചാപ്യാഭിനയം വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
ഷഡാത്മക ശാരീേരാ വാക്യം സൂചാ രസ്തഥാ
ശാഖാ നാട്യായിതം ൈചവ നിവൃത്ത്യ ര ഏവ ച
നാനാരസാർഥയുൈക്തർവൃത്തനിബൈന്ധഃ കൃതഃ സചൂർണപൈദഃ

ാകൃതസം തപാേഠാ വാക്യാഭിനേയാ ബുൈധർേജ്ഞയഃ
വാക്യർേഥാ വാക്യം വാ സത്ത്വാംൈഗഃ സൂച്യേത യദാ പൂർവം
പശ്ചാദ്വാക്യാഭിനയഃ സൂേചത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതാ സാ തു
ഹൃദയേസ്ഥാ നിർവചൈനരംഗാഭിനയഃ കൃേതാ നിപുണസാധ്യഃ
സൂൈചേവാത്പത്തികൃേതാ വിേജ്ഞയസ്ത്വ രാഭിനയഃ
യ ശിേരാമുഖജംേഘാരുപാണിപാൈദര്യഥാ മം ിയേത
ശാഖാദർശനമാർഗഃ ശാഖാഭിനയഃ സ വിേജ്ഞയഃ
നാട്യായിതമുപചാൈരര്യഃ ിയേത� ഭിനയസൂചയാ നാേട്യ
കാല കർഷേഹേതാഃ േവശൈകഃ സംഗേമാ യാവത്
സ്ഥാേന വാസ്വഭിനേയാ യഃ ിയേത ഹർഷേശാകേരാഷാൈദ്യഃ
ഭാവരസസ യുൈക്തർേജ്ഞയം നാട്യായിതം തദപി
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യ ാേന്യാക്തം വാക്യം സൂചാഭിനേയന േയാജേയദന്യഃ
തത്സംബന്ധാർഥകഥം ഭേവന്നിവൃത്ത്യ രഃ േസാ� ഥ
ഏേതഷാം തു ഭേവന്മാർേഗാ യഥാഭാവരസാന്വിതഃ
കാവ്യവ ഷു നിർദിേഷ്ടാ ദ്വാദശാഭിനയാത്മകഃ
ആലാപശ്ച ലാപശ്ച വിലാപഃ സ്യാത്തൈഥവ ച
അനുലാേപാ� ഥ സംലാപസ്ത്വപലാപസ്തൈഥവ ച
സേന്ദശാശ്ചാതിേദശശ്ച നിർേദശഃ സ്യാത്തഥാപരഃ
ഉപേദേശാ� പേദശശ്ച വ്യപേദശശ്ച കീർതിതഃ
ആഭാഷണം തു യദ്വാക്യമാലാേപാ നാമ സ തഃ
അനർഥകം വേചാ യ ലാപഃ സ തു കീർതിതഃ
കരുണ ഭേവാ യ വിലാപഃ സ തു കീർതിതഃ
ബഹുേശാ� ഭിഹിതം വാക്യമനുലാപ ഇതി തഃ
ഉക്തി ത ക്തിസംയുക്തഃ സംലാപ ഇതി കീർതിതഃ
പൂർേവാക്തസ്യാന്യഥാവാേദാ ഹ്യപലാപ ഇതി തഃ
തദിദം വചനം ഹീേത്യഷ സേന്ദശ ഉച്യേത
യത്ത്വേയാക്തം മേയാക്തം തേത്സാ� തിേദശ ഇതി തഃ
സ ഏേഷാ� ഹം വീമീതി നിർേദശ ഇതി കീർതിതഃ
വ്യാജാന്തേരണ കഥനം വ്യപേദശ ഇേഹാച്യേത
ഇദം കുരു ഗൃഹാേണതി ഹ പേദശഃ കീർതിതഃ
അന്യാർഥകഥനം യത് സ്യാത് േസാ� പേദശഃ കീർതിതഃ
ഏേത മാർഗാ വിേജ്ഞയാഃ സർവാഭിനയേയാജകാഃ
സപ്ത കാരേമേതഷാം പുനർവക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം

ത്യക്ഷശ്ച പേരാക്ഷശ്ച തഥാ കാലകൃതാ യഃ
ആത്മസ്ഥശ്ച പരസ്ഥശ്ച കാരാഃ സപ്ത ഏവ തു
ഏഷാ വീമി നാഹം േഭാ വദാമീതി ച യദ്വചഃ

ത്യക്ഷശ്ച പേരാക്ഷശ്ച വർതമാനശ്ച തദ്ഭേവത്
അഹം കേരാമി ഗച്ഛാമി വദാമി വചനം തവ
ആത്മേസ്ഥാ വർതമാനശ്ച ത്യക്ഷൈശ്ചവ സ തഃ
കരിഷ്യാമി ഗമിഷ്യാമി വദിഷ്യാമീതി യദ്വചഃ
ആത്മസ്ഥശ്ച പേരാക്ഷശ്ച ഭവിഷ്യത്കാല ഏവ ച
ഹതാ ജിതാ ച ഭഗ്നാശ്ച മയാ സർേവ ദ്വിഷദ്ഗണാഃ
ആത്മസ്ഥശ്ച പേരാക്ഷശ്ച വൃത്തകാലശ്ച സ തഃ
[ത്വയാ ഹത ജിതാേശ്ചതി േയാ വേദന്നാട്യകർമണി
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പേരാക്ഷശ്ച പരസ്ഥശ്ച വൃത്തകാലസ്തൈഥവ ച
ഏഷ വീമി കുരുേത ഗച്ഛതീത്യാദി യദ്വചഃ
പരേസ്ഥാ വർതമാനശ്ച ( ത്യക്ഷശ്ച)ഭേവത്തഥാ
സ ഗച്ഛതി കേരാതീതി വചനം യദുതാഹൃതം
പരസ്ഥം വർതമാനം ച പേരാക്ഷം ൈചവ തദ്ഭേവത്
കരിഷ്യന്തി ഗമിഷ്യന്തി വദിഷ്യന്തീതി യദ്വചഃ
പരസ്ഥേമഷ്യത്കാലം ച പേരാക്ഷം ൈചവ തദ്ഭേവത്]
ഹസ്തമന്തരതഃ കൃത്വാ യദ്വേദന്നാട്യകർമണി
ആത്മസ്ഥം ഹൃദയസ്ഥം ച പേരാക്ഷം ൈചവ തന്മതം
പേരഷാമാത്മനൈശ്ചവ കാലസ്യ ച വിേശഷണാത്
സപ്ത കാരസ്യാൈസ്യവ േഭദാ േജ്ഞയാ അേനകധാ
ഏേത േയാഗാ വിേജ്ഞയാ മാർഗാഭിനയേയാജിതാഃ
ഏേതഷ്വിഹ വിനിഷ്പേന്നാ വിവിേധാ� ഭിനേയാ ഭേവത്
ശിേരാ ഹസ്തകടീവേക്ഷാജംേഘാരുകരേണഷു തു
സമഃ കർമവിഭാേഗാ യഃ സാമാന്യാഭിനയ സഃ
ലലിൈതർഹസ്തസഞ്ചാരസ്തഥാ മൃദ്വംഗേചഷ്ടിൈതഃ
അഭിേനയ നാട്യൈജ്ഞ രസഭാവസമന്വിൈതഃ
അനുദ്ധതമസം ാന്തമനാവിദ്ധാംഗേചഷ്ടിതം
ലയതാലകലാപാത മാണനിയതാത്മകം
സുവിഭക്തപദാലാപമനി രമകാഹലം
യദീദൃശം ഭേവന്നാട്യം േജ്ഞയമാഭ്യന്തരം തു തത്
ഏതേദവ വിപര്യസ്തം സ്വച്ഛന്ദഗതിേചഷ്ടിതം
അനിബദ്ധഗീതവാദ്യം നാട്യം ബാഹ്യമിതി തം
ലക്ഷണാഭ്യന്തരത്വാദ്ധി തദാഭ്യന്തരമിഷ്യേത
ശാ ബാഹ്യം ഭേവദ്യ തദ്ബാഹ്യമിതി ഭണ്യേത
അേനന ലക്ഷ്യേത യസ്മാത് േയാഗഃ കർമ ൈചവ ഹി
തസ്മാല്ലക്ഷണേമതദ്ധി നാേട്യ� സ്മിൻ സ േയാജിതം
അനാചാേര്യാഷിതാ േയ ച േയ ച ശാ ബഹി താഃ
ബാഹ്യം യുഞ്ജേത േത തു അജ്ഞാത്വാചാര്യകീം ിയാം
ശബ്ദം ർശം ച രൂപം ച രസം ഗന്ധം തൈഥവ ച
ഇ ിയാനീഇ ിയാർഥാംശ്ച ഭാൈവരഭിനേയദ്ബുധഃ
കൃത്വാ സാചീകൃതാം ദൃഷ്ടിം ശിരഃ പാർശ്വനതം തഥാ
തർജനീ കർണേദേശ ച ബുധഃ ശബ്ദം വിനിർദിേശത്
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കിഞ്ചിദാകുഞ്ചിേത േനേ കൃത്വാ േക്ഷപേമവ ച
തഥാം� സഗണ്ഡേയാഃ ർശാത് ർശേമവം വിനിർദിേശത്
കൃത്വാ പതാകൗ മൂർധസ്ഥൗ കിഞ്ചിത് ചലിതാനനഃ
നിർവർണയന്ത്യാ ദൃഷ്ട്യാ ച രൂപം ത്വഭിനേയദ് ബുധഃ
കിഞ്ചിദാകുഞ്ചിേത േനേ കൃേത്വാത്ഫുല്ലാം ച നാസികാം
ഏേകാച്ഛ്വാേസന േചഷ്ടൗ തു രസഗന്ധൗ വിനിർദിേശത്
പഞ്ചാനാമി ിയാർഥാനാം ഭാവാ േഹ്യേത� നുഭാവിനഃ
േ ാ ത്വങ്േന ജിഹ്വാനാം ാണസ്യ ച തൈഥവ ഹി
ഇ ിയാർഥാഃ സമനേസാ ഭവന്തി ഹ്യനുഭാവിനഃ
ന േവത്തി ഹ്യമനാഃ കിഞ്ചിദ്വിഷയം പഞ്ചധാഗതം
മനസ ിവിേധാ ഭാേവാ വിേജ്ഞേയാ� ഭിനേയ ബുൈധഃ
ഇഷ്ടസ്തഥാ ഹ്യനിഷ്ടശ്ച മധ്യസ്ഥശ്ച തൈഥവ ഹി

ാദേനന ഗാ സ്യ തഥാ പുലകിേതന ച
വദനസ്യ വികാേസന കുര്യാദിഷ്ടനിദർശനം
ഇേഷ്ട ശേബ്ദ തഥാ രൂേപ ർേശ ഗേന്ധ തഥാ രേസ
ഇ ിൈയർമനസാ ാൈപ്തഃ സൗമുഖ്യം സ ദർശേയത്
പരാവൃേത്തന ശിരസാ േന നാസാവികർഷൈണഃ
ച ഷശ്ചാ ദാേനന ഹ്യനിഷ്ടമഭിനിർദിേശത്
നാതിഹൃേഷ്ടന മനസാ ന ചാത്യർഥജുഗുപ്സയാ
മധ്യസ്ഥൈനവ ഭാേവന മധ്യസ്ഥമഭിനിർദിേശത്
േതേനദം തസ്യ വാപീദം സ ഏവം കേരാതി വാ
പേരാക്ഷാഭിനേയാ യ മധ്യസ്ഥ ഇതി സ തഃ
ആത്മാനുഭാവീ േയാ� ർഥഃ സ്യാദാത്മസ്ഥ ഇതി സ തഃ
പരാർഥവർണനാ യ പരസ്ഥഃ സ തു സഞ്ജ്ഞിതഃ

ാേയണ സർവഭാവാനാം കാമാന്നിഷ്പത്തിരിഷ്യേത
സ േചച്ഛാഗുണസമ്പേന്നാ ബഹുധാ പരികൽപിതഃ
ധർമകാേമാ� ർഥകാമശ്ച േമാക്ഷകാമസ്തൈഥവ ച

ീപുംസേയാ േയാേഗാ യഃ സ തു കാമ ഇതി തഃ
സർവൈസ്യവ ഹി േലാകസ്യ സുഖദുഃഖനിബർഹണഃ
ഭൂയിഷ്ഠം ദൃഷ്യേത കാമഃ സ സുഖം വ്യസേനഷ്വപി
യഃ ീപുരുഷസംേയാേഗാ രതിസംേഭാഗകാരകഃ
സ ശൃംഗാര ഇതി േജ്ഞയ ഉപചാരകൃതഃ ശുഭഃ
ഭൂയിഷ്ഠേമവ േലാേകാ� യം സുഖമിച്ഛതി സർവദാ
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സുഖസ്യ ഹി ിേയാ മൂലം നാനാ ശീലാശ്ചാ താഃ പുനഃ
േദവദാനവഗന്ധർവരേക്ഷാനാഗപത ിണാം
പിശാചയക്ഷവ്യാലാനാം നരവാനരഹസ്തിനാം
മൃഗമീേനാ മകരഖരസൂകരവാജിനാം
മഹീഷാജഗവാദീനാം തുല്യശീലാഃ ിയഃ താഃ
സ്നിഗ്ൈധരംൈഗരുപാംൈഗശ്ച സ്ഥിരാ മന്ദനിേമഷിണി
അേരാഗാ ദീപ്ത േപതാ ച ദാനസത്ത്വാർജവാന്വിതാ
അൽപേസ്വദാ സമരതാ സ്വൽപഭുക് സുരത ിയാ
ഗന്ധപുഷ്പരതാ ഹൃദ്യാ േദവശീലാംഗനാ താ
അധർമശാഠ്യാഭിരതാ സ്ഥിരേ ാധാതിനി രാ
മദ്യമാംസ ിഅയാ നിത്യം േകാപനാ ചാതിമാനിനീ
ചപലാ ചാതിലുബ്ധാ ച പരുഷാ കലഹ ിയാ
ഈർഷ്യാശീലാ ചലേസ്നഹാ ചാസുരം ശീലമാ ിതാ , ,

ീഡാപരാ ചാരുേന ാ നഖദൈന്തഃ സുപുഷ്പിൈതഃ
സ്വം �◌ംഗീ ച സ്ഥിരഭാഷീ ച മന്ദാപത്യാ രതി ിയാ
ഗീേത വാേദ്യ ച നൃേത്ത ച രതാ ഹൃഷ്ടാ മൃജാവതീ
ഗന്ധർവസത്ത്വാ വിേജ്ഞയാ സ്നിഗ്ധത്വേക്കശേലാചനാ
ബൃഹദ്വ്യായതസർവാംഗീ രക്തവിസ്തീർണേലാചനാ
ഖരേരാമാ ദിവാസ്വപ്നനിരതാത ച്ചഭാഷിണീ
നഖദന്തക്ഷതകരീ േ ാേധർഷ്യാകലഹ ിയാ
നിശാവിഹാരശീലാ ച രാക്ഷസം ശീലമാ ിതാ
തീക്ഷ്ണനാസാ ദശനാ സുതനുസ്താ േലാചനാ
നീേലാത്പലസവർണാ ച സ്വപ്നശീലാ� തിേകാപനാ
തിര്യഗ്ഗതിശ്ചലാരംഭാ ബഹുശ്വാസാതിമാനിനീ
ഗന്ധമാല്യാസവരതാനാഗസത്ത്വാ� ◌ംഗനാ താ
അത്യന്തവ്യാവൃതാസ്യാ ച തീക്ഷ്ണശീലാ സരിത് ിയാ
സുരാസവക്ഷീരരതാ ബഹ്വപത്യാ ഫല ിയാ
നിത്യം ശ്വസനശീലാച തേഥാദ്യാനവന ിയാ
ചപലാ ബഹുവാക്ഛീ ാ ശാകുനം സത്ത്വമാ ിതാ
ഊനാധികാംഗുലികരാ രാ ൗ നി ടചാരിണി
ബാേലാേദ്വജനശീലാ ച പിശുനാ ിഷ്ടഭാഷിണി
സുരേത കുത്സിതാചാരാ േരാമശാംഗീ മഹാസ്വനാ
പിശാചസത്ത്വാ വിേജ്ഞയാ മദ്യമാംസബലി ിയാ
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സ്വപ്ന േസ്വദനാംഗീ ച സ്ഥിരശയ്യാസന ിയാ
േമധാവിനീ ബുദ്ധിമതീ മദ്യഗന്ധാമിഷ ിയാ , , , ,
ചിരദൃേഷ്ടഷു ഹർഷം ച കൃതജ്ഞത്വാദുൈപതി സാ
അദീർഘശായിനീ ൈചവ യക്ഷശീലാ� ◌ംഗനാ താ
തുല്യമാനാവമാനാ യാ പരുഷത്വക് ഖരസ്വരാ
ശഠാനൃേതാദ്ധതകഥാ വ്യാലസത്ത്വാ ച പിംഗദൃക്
വിഭക്താംഗീ കൃതജ്ഞാ ച ഗുരുേദവദ്വിജ ിയാ
ധർമകാമാർഥനിരതാ ഹ്യഹങ്കാആഅരവിവർജിതാ
സുഹൃത് ിയാ സുശീലാ ച മാനുഷം സത്ത്വമാ ിതാ
സംഹതാൽപതനുർഹൃഷ്ടാ പിംഗേരാമാ ഛല ിയാ

ഗൽഭാ ചപലാ തീക്ഷ്ണാ വൃക്ഷാരാമവന ിയാ
സ്വൽപമപ പകാരം തു നിത്യം യാ ബഹുമന്യേത

സഹ്യരതിശീലാ ച വാനരം സത്ത്വമാ ിതാ
മഹാഹനുലലാടാ ച ശരീേരാപചയാന്വിതാ
പിംഗാക്ഷീ േരാമശാംഗീ ച ഗന്ധമാല്യാസവ ിയാ
േകാപനാ സ്ഥിരചിത്താ ച ജേലാദ്യാനവന ിയാ
മധുരാഭിരതാ ൈചവ ഹസ്തിസത്ത്വാ കീർതിതാ
സ്വൽേപാദരീ ഭഗ്നനാസാ തനുജംഘാ വന ിയാ
ചലവീസ്തീർണനയനാ ചപലാ ശീ ഗാമിനീ
ദിവാ ാസപരാ നിത്യം ഗീതവാദ്യരതി ിയാ
നിവാസസ്ഥിരചിത്താ ച മൃഗസത്ത്വാ കീർതിതാ
ദീർഘപീേനാന്നേതാര ാ ചലാ നാതിനിേമഷിണീ
ബഹുഭൃത്യാ ബഹുസുതാ മത്സ്യസത്ത്വാ ജല ിയാ
ലംേബാഷ്ഠീ േസ്വദബഹുലാ കിഞ്ചിദ്വികടഗാമിനീ
കൃേശാദരീ പുഷ്പഫലലവണാ കടു ിയാ
ഉദ്ബന്ധകടിപാർശ്വാ ച ഖരനി രഭാഷിണീ
അത ന്നതകടീ ീവാ ഉ സത്ത്വാ� ടവീ ിയാ

ലശീർഷാഞ്ചിത ീവാ ദാരിതാസ്യാ മഹസ്വനാ
േജ്ഞയാ മകരസത്ത്വാ ച രാ മത്സ്യഗുൈണര താ

ലജിേഹ്വാഷ്ഠദശനാ രൂക്ഷത്വക്കടുഭാഷിണീ
രതിയുദ്ധകരീ ധൃഷ്ടാ നഖദന്തക്ഷത ിയാ
സപത്നീേദ്വഷിണീ ദക്ഷാ ചപലാ ശീ ഗാമിനീ
സേരാഗാ ബഹ്വപത്യാ ച ഖരസത്ത്വാ കീർതിതാ
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ദീർഘപൃേഷ്ഠാദരമുഖീ േരാമശാലീ ബലാന്വിതാ
സുസങ്ക്ഷിപ്തലലാടാ ച കന്ദമൂലഫല ിയാ
കൃഷ്ണാ ദംേഷ്ടാത്കടമുഖീ േസ്വാദരശിേരാരുഹാ
ഹീനാചാരാ ബഹ്വപത്യാ സൗകരം സത്ത്വമാ ിതാ
സ്ഥിരാ വിഭക്തപാർേശ്വാരുകടീപൃഷ്ഠശിേരാധരാ
സുഭഗാ ദാനശീലാ ച ഋജു ലശിേരാരുഹാ
കൃശാ ചഞ്ചലചിത്താ ച സ്നിഗ്ധവാക്ഛീ ഗാമിനീ
കാമേ ാധപരാ ൈചവ ഹയസത്ത്വാംഗനാ താ

ലപൃഷ്ഠാക്ഷിദശനാ തനുപാർേശ്വാദരാ സ്ഥിരാ
ഹരിേരാമാഞ്ചിതാ രൗ ീ േലാകദ്വിഷ്ടാ രതി ിയാ
കിഞ്ചിദുന്നതവ ാ ച ജല ീഡാവന ിയാ
ബൃഹല്ലലാടാ സുേ ാണീ മാഹിഷം സത്ത്വമാ ിതാ
കൃശാ തനുഭുേജാര ാ നിഷ്ടബ്ധസ്ഥിരേലാചനാ
സങ്ക്ഷിപ്തപാണിപാദാ ച സൂക്ഷ്മേരാമസമാചിതാ
ഭയശീലാ ജേലാദ്വിഗ്നാ ബഹ്വപത്യാ വന ിയാ
ചഞ്ചലാ ശീ ഗമനാ ഹ്യജസത്ത്വാം �◌ംഗനാ താ
ഉദ്ബന്ധഗാ നയനാ വിജൃംഭണപരായണാ
ദീർഘാൽപവദനാ സ്വൽപപാണിപാദവിഭൂഷിതാ
ഉച്ചഃസ്വനാ സ്വൽപനി ാ േ ാധനാ സുകൃത ിയാ
ഹീനാചാരാ കൃതജ്ഞാ ച ശ്വശീലാ പരികീർതിതാ
പൃഥുപീേനാഓന്നതേ ാണീ തനുജംഘാഅ സുഹൃത് ിയാ
സങ്ക്ഷിപ്തപാണിപാദാ ച ദൃഢാരംഭാ ജാഹിതാ
പിതൃേദവാർചനരതാ സത്യശൗചഗുരു ിയാ
സ്ഥിരാ പരിേ ശസഹാ ഗവാം സത്ത്വം സമാ ിതാ
നാനാശീലാഃ ിേയാ േജ്ഞയാഃ സ്വം സ്വം സത്ത്വം സമാ ിതാഃ
വിജ്ഞായ ച യഥാസത്ത്വമുപേസേവത താഃ പുനഃ
ഉപചാേരാ യഥാസത്ത്വം ീണാമൽേപാ� പി ഹർഷദഃ
മഹാനപ്യന്യഥായുേക്താ ൈനവ തുഷ്ടികേരാ ഭേവത്
യഥാ സ ർഥിതാവാപ്ത്യാ രതിഃ സമുപജായേത

ീപുംസേയാശ്ച രത്യർഥമുപചാേരാ വിധീയേത
ധർമാർഥം ഹി തപശ്ചര്യാ സുഖാർഥം ധർമ ഇഷ്യേത
സുഖസ്യ മൂലം മദാസ്താസു സംേഭാഗ ഇഷ്യേത
കാേമാപഭാേഗാ ദ്വിവിേധാ നാട്യധർേമ� ഭിധീയേത
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ബാഹ്യാഭ്യന്തരതൈശ്ചവ നാരീപുരുഷസം യഃ
ആഭ്യന്തരഃ പാർഥിവാനാം സ ച കാര്യ നാടേക
ബാേഹ്യാ േവശ്യാഗതൈശ്ചവ സ ച കരേണ ഭേവത്
ത രാേജാപേഭാഗം തു വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
ഉപചാരവിധിം സമ്യക് കാമത സമുത്ഥിതം

ിവിധാ കൃതിഃ ീണാം നാനാസത്ത്വസമുദ്ഭവാ
ബാഹ്യാ ചാഭ്യന്തരാ ൈചവ സ്യാദ്ബാഹ്യാഭ്യന്തരാപരാ
കുലീനാഭ്യന്തരാ േജ്ഞയാ ബാഹ്യാ േവശ്യാംഗനാ താ
കൃതശൗചാ തു യാ നാരീ സാ ബാഹ്യാഭ്യന്തരാ താ
അന്തഃപുേരാപചാേര തു കുലജാ കന്യകാപി വാ
ന ഹി രാേജാപചാേര തു ബാഹ്യ ീേഭാഗ ഇഷ്യേത
ആഭ്യന്തേരാ ഭേവ ാേജ്ഞാ ബാേഹ്യാ ബാഹ്യജനസ്യ ച
ദിവ്യേവശാംഗനാനാം ഹി രാജ്ഞാം ഭവതി സംഗമഃ
കുലജാകാമിതം യച്ച തജ്ജ്േഞയം കന്യകാസ്വപി
യാ ചാപി േവശ്യാ സാപ്യ യൈഥവ കുലജാ തഥാ
ഇഹ കാമസമുത്പതീർനാനാഭാവസമുദ്ഭവാ

ീണാം വാ പുരുഷാണാം വാ ഉത്തമാധമമധ്യമാ
വണാദ്ദർശനാ പാദംഗലീലാവിേചഷ്ടിൈതഃ

മധുൈരശ്ച സമാലാൈപഃ കാമഃ സമുപജായേത
രൂപഗുണാദിസേമതം കലാദിവിജ്ഞാനയൗവേനാേപതം
ദൃഷ്ട്വാ പുരുഷവിേശഷം നാരീ മദനാതുരാ ഭവതി
തതഃ കാമയമാനാനാം നൃണാം ീണാമഥാപി ച
കാമാഭാേവംഗിതാനീഹ തജ്ജ്ഞഃ സമുപലക്ഷേയത്
ലലിതാ ചലപക്ഷ്മാ ച തഥാ ച മുകുേലക്ഷണാ

േസ്താത്തരപുടാ ൈചവ കാമ്യാ ദൃഷ്ടിർഭേവദിഹ
[വലിതാന്താ സലാലിത്യസംമിൈതർവ്യഞ്ജിൈതരസ്തഥാ
ദൃഷ്ടിഃ സാ ലലിതാ നാമ ീണാമർധാവേലാകേന ]
ഈഷ്ത്സംരക്തഗണ്ഡ സേസ്വദലവചി ിതഃ

ന്ദമാനേരാമാേഞ്ചാ മുഖരാേഗാ ഭേവദിഹ
കാേമ്യനാംഗവികാേരണ സകടാക്ഷനിരീക്ഷിൈതഃ
തഥാഭരണസം ർൈശഃ കർണക യൈനരപി
അംഗുഷ്ഠാ വിലിഖൈനഃ സ്തനനാഭി ദർശൈനഃ
നഖനിേസ്താദനാൈച്ചവ േകശസംയമനാദപി
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േവശ്യാേമവംവിൈധർഭാൈവർലക്ഷേയന്മദനാതുരാം
കുലജായാസ്തഥാ ൈചവ വക്ഷ്യാമീംഗിതാനി തു

ഹസന്തീവ േന ാഭ്യാം തതം ച നിരീക്ഷേത
സ്മയേത സാ നിഗൂഢം ച വാചം ചാേധാമുഖീ വേദത്
സ്മിേതാത്തരാ മന്ദവാക്യാ േസ്വദാകാരനിഗൂഹനീ

ന്ദിതാധരാ ൈചവ ചകിതാ ച കുലാംഗനാ
ഏവംവിൈധഃ കാമലിംൈഗര ാപ്തസുരേതാത്സവാ
ദശസ്ഥാനഗതം കാമം നാനാഭാൈവഃ ദർശേയത്

ഥേമ ത്വഭിലാഷഃ സ്യാദ് ദ്വിതീേയ ചിന്തനം ഭേവത്
അനു തി തീേയ തു ചതുർേഥ ഗുണകീർതനം
ഉേദ്വഗഃ പഞ്ചേമ േ ാേക്താ വിലാപഃ ഷഷ്ഠ ഉച്യേത
ഉന്മാദഃ സപ്തേമ േജ്ഞേയാ ഭേവദ്വ്യാധിസ്തഥാഷ്ടേമ
നവേമ ജഡതാ ൈചവ ദശേമ മരണം ഭേവത്

ീപുംസേയാേരഷ വിധിർലക്ഷണം ച നിേബാധത
വ്യവസായാത്സമാരബ്ധഃ സങ്കൽേപച്ഛാസമുദ്ഭവഃ
സമാഗേമാപായകൃതഃ േസാ� ഭിലാഷഃ കീർതിതഃ
നിര്യാതി വിശതി ച മുഹുഃ കേരാതി ചാകാരേമവ മദനസ്യ
തിഷ്ഠതി ച ദർശനപേഥ ഥമസ്ഥാേന സ്ഥിതാ കാേമ
േകേനാപാേയന സ ാപ്തിഃ കഥം വാസൗ ഭേവന്മമ
ദൂതീനിേവദിൈതർഭാൈവരിതി ചിന്താം നിദർശേയത്
ആേകകരാർധവിേ ക്ഷിതാനി വലയരശനാപരാമർശഃ
നീവീനാഅഭ്യാഃ സം ർശനം ച കാര്യം ദ്വിതീേയ തു
സുമുഹുർമുഹുർനിഃശ്വസിൈതർമേനാരഥവിചിന്തൈനഃ

േദ്വഷാച്ചാന്യകാര്യാണാമനു തിരുദാഹൃതാ
ൈനവാസേന ന ശയേന ധൃതിമുപലഭേത സ്വകർമണി വിഹസ്താ
തച്ചിേന്താപഗതത്വാത് തൃതീയേമവ യുഞ്ജീത
അംഗ ത്യംഗലീലാഭിർവാക്േചഷ്ടാഹസിേതക്ഷിൈതഃ
നാസ്ത്യന്യഃ സദൃശേസ്തേനേത്യതത് സ്യാദ് ഗുണകീർതനം
ഗുണകീർതേനാ കസൈനര േസ്വദാപമാർജൈനശ്ചാപി
ദൂത്യവിരഹവി ംൈഭരഭിനയേയാഗശ്ചതുർേഥ തു
ആസേന ശയേന ചാപി ന തുഷ്യതി ന തിഷ്ഠതി
നിത്യേമേവാ കാ ച സ്യാദുേദ്വഗസ്ഥാനമാ ിതാ
ചിന്താനിഃശ്വാസേഖേദന ഹൃദ്ദാഹാഭിനേയന ച
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കുര്യാത്തേദവമത്യന്തമുേദ്വഗാഭിനേയന ച
ഇഹ സ്ഥിത ഇഹാസീന ഇഹ േചാപഗേതാ മയാ
ഇതി ൈതൈസ്തർവിലപിൈതർവിലാപം സ േയാജേയത്
ഉദ്വിഗ്നാത്യർഥമൗ ക്യാദധൃത്യാ ച വിലാപിനീ
തതസ്തതശ്ച മതി വിലാപസ്ഥാനമാ ിതാ
തത്സം ിതാം കഥാം യുങ്ക്േത സർവാവസ്ഥാഗതാപി ഹി
പുംസഃ േദ്വഷ്ടി ചാപ്യന്യാനുന്മാദഃ സ കീർതിതഃ
തിഷ്ഠത്യനിമിഷദൃഷ്ടിർദീർഘം നിഃശ്വസിതി ഗച്ഛതി ധ്യാനം
േരാദിതി വിഹാരകാേല നാട്യമിദം സ്യാത്തേഥാന്മാേദ
സാമദാനാർഥസംേഭാൈഗഃ കാൈമ്യഃ സേ ഷൈണരപി
സർൈവർനിരാകൃൈതഃ പശ്ചാദ് വ്യാധിഃ സമുപജായേത
മുഹ്യതി ഹൃദയം ക്വാപി യാതി ശിരസശ്ച േവദനാ തീ ാ
ന ധൃതിം ചാപ പലഭേത ഹ്യഷ്ടമേമവം യുഞ്ജീത
പൃഷ്ടാ ന കിഞ്ചിത് േത ന ശൃേണാതി ന പശ്യതി
ഹാകഷ്ടവാക്യാ തൂഷ്ണീകാ ജഡതായാം ഗത തിഃ
അകാേണ്ഡ ദത്തഹുങ്കാരാ തഥാ ശിഥിലാംഗികാ
ശ്വാസ സ്താനനാ ൈചവ ജഡതാഭിനേയ ഭേവത്
സർൈവഃ കൃൈതഃ തീകാൈരര്യദീ നാസ്തി സമാഗമഃ
കാമാഗ്നിനാ ദീപ്തായാ ജായേത മരണം തതഃ
ഏവം സ്ഥാനാനി കാര്യാണി കാമത ം സമീക്ഷ്യ തു
അ ാപ്തൗ യാനി കാമസ്യ വർജയിത്വാ തു ൈനധനം
വിവിൈധഃ പുരുേഷാ� േപ്യവം വി ലംഭസമുദ്ഭൈവഃ
ഭാൈവേരതാനി കാമസ്യ നാനാരൂപാണി േയാജേയത്
ഏവം കാമയമാനാനാം ീണാ നൃണാമഥാപി വാ
സാമാന്യഗുണേയാേഗന യുഞ്ജീതാഭിനയം ബുധഃ
ചിന്താനിഃശ്വാസേഖേദന ഹൃദ്ദാഹാഭിനേയന ച
തഥാനുഗമന്നാച്ചാപി തൈഥവാധ്വനിരീക്ഷണാത്
ആകാശവീക്ഷണാച്ചാപി തഥാ ദീന ഭാഷണാത്

ർശനാേന്മാടനാച്ചാപി തഥാ സാപാ യാ യാത്
ഏഭിർനാനാ േയാത്പൈന്നർവി ലംഭസമുദ്ഭൈവഃ
കാമസ്ഥാനാനി സർവാണി ഭൂയിഷ്ഠം സ േയാജേയത്

േജാ ഭൂഷണഗന്ധാംശ്ച ഗൃഹാണ പവനാനി ച
കാമാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനഃ ശീതലാനി നിേഷവേത
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ദഹ്യമാനഃ കാമാർേതാ ബഹുസ്ഥാനസമർദിതഃ
േ ഷേയത്കാമേതാ ദൂതീമാത്മാവസ്ഥാ ദർശിനീം
സേന്ദശം ൈചവ ദൂത്യാ ദദ്യാന്മദനാ യം
തേസ്യയം സമവേസ്ഥതി കഥേയദ്വിനേയന സാ
അഥാേവദിതഭാവാർേഥാ രത പായം വിചിന്തേയത്
അയം വിധിർവിധാനൈജ്ഞഃ കാര്യഃ ച്ഛന്നകാമിേത
വിധിം രാേജാപചാരസ്യ പുനർവക്ഷ്യാമി തത്ത്വതഃ
അഭ്യന്തരഗതം സമ്യക് കാമത സമുത്ഥിതം
സുഖദുഃഖകൃതാൻ ഭാവാൻ നാനാശീലസമുത്ഥിതാൻ
യാന്യാൻ കുരുേത രാജാ താൻസ്താൻ േലാകാനുവർതേത
ന ദുർലഭാഃ പാർഥിവാനാം ്യർഥമാജ്ഞാകൃതാഃ ഗുണാഃ
ദാക്ഷിണ്യാ സമുദ്ഭൂതഃ കാേമാ രതികേരാ ഭേവത്
ബഹുമാേനന േദവീനാം വല്ലഭാനാം ഭേയന ച

ച്ഛന്നകാമിതം രാജ്ഞാ കാര്യം പരിജനം തി
യദ്യപ്യസ്തി നേര ാണാം കാമത മേനകധാ

ച്ഛന്നാകാമിതം യ തൈദ്വ രതികരം ഭേവത്
യദ്വാമാഭിനിേവശിത്വം യതശ്ച വിനിവാര്യേത
ദുർലഭത്വം ച യന്നാര്യാഃ സാ കാമസ്യ പരാ രതിഃ
രാജ്ഞാമന്തഃപുരജേന ദിവാസംേഭാഗ ഇഷ്യേത
വാേസാഅപചാേരാ യൈശ്ചഅഷാം സ രാ ൗ പരികീർതിതഃ
പരിപാട്യാം ഫലാർേഥ വാ നേവ സവ ഏവ വാ
ദുഃേഖ ൈചവ േമാേദ ച ഷേഡേത വാസകാഃ താഃ
ഉചിേത വാസേക ീനാമൃതുകാേല� പി വാ നൃൈപഃ
േ ഷ്യാണാമഥേവഷ്ടാനാം കാര്യം ൈചേവാപസർപണം
ത വാസകസജ്ജാ ച വിരേഹാത്കണ്ഠിതാപി വാ
സ്വാധീനഭർതൃകാ ചാപി കലഹാന്തരിതാപി വാ
ഖണ്ഡിതാ വി ലബ്ധാ വാ തഥാ േ ാഷിതഭർതൃകാ
തഥാഭിസാരികാ ൈചവ േജ്ഞയാസ്ത്വഷ്ടൗ തു നയികാഃ
ഉചിേത വാസകഏ യാ തു രതിസംേഭാഗലാലസാ
മണ്ഡനം കുരുേത ഹൃഷ്ടാ സാ ൈവ വാസകസജ്ജികാ
അേനകകാര്യവ്യാസംഗാദ്യസ്യാ നാഗച്ഛതി ിയഃ
തദനാഗതദുഃഖാർതാ വിരേഹാത്കണ്ഠിതാ തു സാ
സുരതാതിരൈസർബേദ്ധാ യസ്യാഃ പാർേശ്വ തു നായകഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 256

സാ ാേമാദഗുണ ാപ്താ ഭേവത് സ്വാധീനഭർതൃകാ
ഈർഷ്യാകലഹനി ാേന്താ യസ്യാ നാഗച്ഛതി ിയഃ
സാമർഷവശസ ാപ്താ കലഹാന്തരിതാ ഭേവത്
വ്യാസംഗാദുചിേത യസ്യാ വാസേക നാഗതഃ ിയഃ
തദനാഗമദുഃഖാർതാ ഖണ്ഡിതാ സാ കീർതിതാ
യസ്യാ ദൂതീം ിയഃ േ ഷ്യ ദത്ത്വാ സേങ്കതേമവ വാ
നാഗതഃ കാരേണേനഹ വി ലബ്ധാ തു സാ ഭേവത്
നാനാകാര്യാണി സന്ധായ യസ്യാ ൈവ േ ാഷിതഃ ിയഃ
സാരൂഢാലകേകശാന്താ ഭേവത് േ ാഷിതഭർതൃകാ
ഹിത്വാ ലജ്ജാം തു യാ ിഷ്ടാ മേദന മദേനന ച
അഭിസാരയേത കാന്തം സാ ഭേവദഭിസാരികാ
ആസ്വവസ്ഥാസു വിേജ്ഞയാ നായികാ നാടകാ യാ
ഏതാസാം ൈചവ വക്ഷ്യാമി കാമത മേനകധാ
ചിന്താനിഃശ്വാസേഖേദന ഹൃദ്ദാഹാഭിനേയന ച
സഖീഭിഃ സഹ സംലാൈപരാത്മാവസ്ഥാവേലാകൈനഃ

ാനിൈദന്യാ പാൈതശ്ച േരാഷസ്യാഗമേനന ച
നിർഭൂഷണമൃജാേത്വന ദുഃേഖന രുദിേതന ച
ഖണ്ഡിതാ വി ലബ്ധാ വാ കലഹാന്തരിതാപി വാ
തഥാ േ ാഷിതകാന്താ ച ഭാവാേനതാൻ േയാജേയത്
വിചിേ ാജ്ജ്വലേവഷാ തു േമാേദാേദ്യാതിതാഅനനാ
ഉദീർണേശാഭാ ച തഥാ കാര്യാ സ്വാധീനഭർതൃകാ
േവശ്യായാഃ കുലജായായാശ്ച േ ഷ്യായാശ്ച േയാ ഭിഃ
ഏഭിർഭാവവിേശൈഷ കർതവ്യമഭിസാരണം
സമദാ മൃദുേചഷ്ടാ ച തഥാ പരിജനാവൃതാ
നാനാഭരണചി ാംഗീ ഗേച്ഛേദ്വശ്യാംഗനാ ശൈനഃ
സംലീനാ േസ്വഷു ഗാേ ഷു സ്താ വിനമിതാനനാ
അവകുണ്ഠനസംവിതാ ഹേച്ഛ കുലജാംഗനാ
മദസ്ഖലിതസംലാപാ വി േമാത്ഫുല്ലേലാചനാ
ആവിദ്ധഗതിസഞ്ചാരാ ഗേച്ഛത്േ ഷ്യാ സമുദ്ധതം
ഗത്വാ സാ േചദ്യദാ ത പേശ്യ പ്തം ിയം തദാ
അേനന തൂപചാേരണ തസ്യ കുര്യാത് േബാധനം
അലങ്കാേരണ കുലജാ േവശ്യാ ഗൈന്ധ ശീതൈലഃ
േ ഷ്യാ തു വ വ്യജൈനഃ കുർവീത തിേബാധനം
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കുലാംഗനാനാേമവായം േനാക്തഃ കാമാ േയാ വിധിഃ
സർവാവസ്ഥാനുഭാവ്യം ഹി യസ്മാദ്ഭവതി നാടകം
നവകാമ വൃത്തായാ ദ്ധായാ വാ സമാഗേമ
സാപേദൈശരുപാൈയ വാസകം സ േയാജേയത്
നാനാലങ്കരവ ാണി ഗന്ധമാല്യാനി ൈചവ ഹി

ിയേയാജിതഭുക്താനി നിേഷേവത മുദാന്വിതഃ
ന തഥാ ഭവതി മനുേഷ്യാ മദനവശഃ കാമിനീമലഭമാനഃ
ദ്വിഗുേണാപജാതഹർേഷാ ഭവതി യഥ സംഗതഃ ിയയാ
വിലാസഭാേവംഗിതവാക്യലീലാമാധുര്യവിസ്താരഗുേണാപപന്നഃ
പര രേ മനിരീക്ഷിേതന സമാഗമഃ കാമകൃത കാര്യഃ
തതഃ വൃേത്ത മദേന ഉപചാരസമുദ്ഭേവ
വാേസാപചാരഃ കർതേവ്യാ നായകാഗമനം തി
ഗന്ധമാേല്യ ഗൃഹീത്വാ തു ചൂർണവാസസ്തൈഥവ ച
ആദർേശാ ലീലയാ ഗൃഹ്യശ്ഛന്ദേതാ വാ പുനഃ പുനഃ
വാേസാപചാേര നാത്യർഥം ഭൂഷണ ഹണം ഭേവത്
രശനാനൂപുര ായം സ്വനവച്ച ശസ്യേത
നാംബര ഹണം രംേഗ ന സ്നാനം ന വിേലപനം
നാഞ്ജനം നാംഗരാഗശ്ച േകശസംയമനം തഥാ
നാ ാവൃത്താ ൈനകവ ാ ന രാഗമധരസ്യ തു
ഉത്തമാ മധ്യമാ വാപി കുർവീത മദാ ക്വചിത്
അധമാനാം ഭേവേദഷ സർവ ഏവ വിധിഃ സദാ
കാരണാന്തരമാസാദ്യ തസ്മാദപി ന കാരേയത്
േ ഷ്യാദീനാം ച നാരീണാം നരാണാം വാപി നാടേക
ഭൂഷണ ഹണം കാര്യം പുഷ്പ ഹണേമവ ച
ഗൃഹീതമണ്ഡനാ ചാപി തീേക്ഷത ിയാഗമം
ലീലയാ മണ്ഡിതം േവഷം കുര്യാദ്യന്ന വിരുധ്യേത
വിധിവദ്വാസകം കുര്യാന്നായികാ നായകാഗേമ

തീക്ഷമാണാ ച തേതാ നാലികാശബ്ദമാദിേശത്
ത്വാ തു നാലികാശബ്ദം നായകാഗമവി വാ

വിഷണ്ണാ േവപമാനാ ച ഗേച്ഛേത്താരണേമവ ച
േതാരണം വാമഹേസ്തന കവാടം ദക്ഷിേണന ച
ഗൃഹീത്വാ േതാരണാ ിഷ്ടാ സ തീേക്ഷത നായകം
ശങ്കാം ചിന്താം ഭയം ൈചവ കുര്യാേത്താരണാ ിതാ
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അദൃഷ്ട്വാ രമണം നാരീ വിഷണ്ണാ ച ക്ഷണം ഭേവത്
ദീർഘം ൈചവ വിനിഃശ്വസ്യ നയനാംബു നിപാതേയത്
സന്നം ച ഹൃദയം കൃത്വാ വിസൃേജതദംഗമാസേന
വ്യാേക്ഷപാദ്വിമൃേശച്ചാപി നായകാഗമനം തി
ൈതൈസ്തർവിചാരേണാപാൈയഃ ശുഭാശുഭസമുത്ഥിൈതഃ
ഗുരുകാേര്യണ മിൈ ർവാ മ ിണാ രാജ്യചിന്തയാ
അനുബദ്ധഃ ിയം കിം നു വൃേതാ വല്ലഭയാപി വാ
ഉത്പാതാന്നിർദിേശച്ചാപി ശുഭാശുഭസമുത്ഥിതാൻ
നിമിൈതരാത്മസംൈസ്ഥ രിൈതഃ ന്ദിഅൈതസ്തഥാ
േശാഭേനഷു തു കാേര്യഷു നിമിത്തം വാമതഃ ിയാഃ
അനിേഷ്ടഷ്വഥ സർേവഷു നിമിത്തം ദക്ഷിണം ഭേവത്
സവ്യം േന ം ലലാടം ച നാേസാഷ്ഠം തൈഥവ ച
ഉരുബാഹുസ്തനം ൈചവ േരദ്യദി സമാഗമഃ
ഏേതഷമന്യഥാഭാേവ ദുർനിമിത്തം വിനിർദിേശത്
ദർശേന ദുർനിമിത്തസ്യ േമാഹം ഗേച്ഛത്ക്ഷണം തതഃ
അനാഗേമ നായകസ്യ കാേര്യാ ഗണ്ഡാ യഃ കരഃ
ഭൂഷേണ ചാപ്യവജ്ഞാനം േരാദനം ച സമാചേരത്
അഥ േചേച്ഛാഭനം തത്സ്യാന്നിമിത്തം നായകാഗേമ
സൂേച്യാ നായികയാസേന്നാ ഗന്ധാ ാേണന നായകഃ
ദൃഷ്ട്വാ േചാത്ഥായ സംഹൃഷ്ടാ ത ദ്ഗേച്ഛദ്യഥാവിധി
തതഃ കാന്തം നിരീേക്ഷത ഹർേഷാത്ഫുല്ലേലാചനാ
സഖീ ന്ധാർപിതകരാ കൃത്വാ സ്ഥാനകമായതം
ദർശേയത തതഃ കാന്തം സചിഹ്നം സരസ ണം
യദി സ്യാദപരാദ്ധ കൃൈതൈസ്തൈസ്തരുപ ൈമഃ
ഉപാലംഭകൃഅൈതർവാൈക്യരുപാലഭ്യ നായകഃ
മാനാപമാനസംേമാൈഹരവഹിത്ഥഭയ ൈമഃ
വചനസ്യ സമുത്പത്തിഃ ീണാമീർഷ്യാകൃതാ ഭേവത്
വി ംഭേസ്നഹരാേഗഷു സേന്ദേഹ ണേയ തഥാ
പരിേതാേഷ ച ഘർേഷ ച ദാക്ഷിണ്യാേക്ഷപവി േമ
ധർമാർഥകാമേയാേഗഷു ച്ഛന്നവചേനഷു ച
ഹാേസ്യ കുതൂഹേല ൈചവ സം േമ വ്യസേന തഥാ

ീപുംസേയാഃ േ ാധകൃേത പൃഥങ്മിേ തഥാപി വാ
അനാഭാേഷ്യാ� പി സംഭാഷ്യഃ ിയ ഏഭി കാരൈണഃ
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യ േസ്നേഹാ ഭേവത്ത ഹീർഷ്യാ മദനസംഭവാ
ചതേ ാ േയാനയസ്തസ്യാഃ കീർത്യമാനാ നിേബാധത
ൈവമനസ്യം വ്യലീകം ച വി ിയം മന േരവ ച
ഏേതഷാം സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണാനി യഥാ മം
നി ാേഖദാലസഗതിം സചിഹ്നം സരസ ണം
ഏവവിധം ിയം ദൃഷ്ട്വാ ൈവമനസ്യം ഭേവത് ിയാഃ
നി ാഭ്യസൂയിതാേവക്ഷേണന േരാഷ കമ്പമാനാംഗ്യാ
സാധ്വിതി സുഷ്ഠ്വിതി വചൈനഃ േശാഭത ഇേത്യവമഭിേനയം
ബഹുധാ വാര്യമാേണാ� പി യസ്തസ്മിേന്നവ ദൃശ്യേത
സംഘർഷമത്സരാത്ത വ്യലീകം ജായേത ിയാഃ
കൃേത്വാരസി വാമകരം ദക്ഷിണഹസ്തം തഥാ വിധുന്വന്ത്യാ
ചരണവിനിഷ്ഠംേഭന ച കാേര്യാ� ഭിനേയാ വ്യലീേക തു
ജീവന്ത്യാ ത്വയി ജീവാമി ദാേസാ� ഹം ത്വം ച േമ ിയാ
ഉൈക്ത്വവം േയാ� ന്യഥാ കുര്യാദ്വി ിയം ത ജായേത
ദൂതീേലഖ തിവചനേഭദൈനഃ േ ാധഹസിതരുദിൈതശ്ച
വി ിയകരേണ� ഭിനയഃ സശിരഃകൈമ്പശ്ച കർതവ്യഃ

തിപക്ഷസകാശാ യഃ സൗഭാഗ്യവികത്ഥനഃ
ഉപസർേപത് സചിൻഹ്ന മന സ്തേ ാപജായേത
വലയപരിവർതൈനരഥ സുശിഥലമുത്േക്ഷേപേണന രശനായാഃ
മന സ്ത്വഭിേനതവ്യഃ സശങ്കിതം ബാഷ്പപൂർണാക്ഷ്യാ
ദൃഷ്ട്വാ സ്ഥിതം ിയതമം സശങ്കിതം സാപരാധമതിലജ്ജം
ഈർഷ്യാവചനസമുൈത്ഥഃ േഖദയിതേവ്യാ ഹ പാലംൈഭഃ
ന ച നി രമഭിഭാേഷ്യാ ന ചാപ്യതിേ ാധന പരിഹാസഃ
ബാേഷ്പാന്മിൈ ർവചൈനരാേത്മാപന്യാസസംയുൈക്തഃ
മധ്യാംഗുല്യംഗുഷ്ഠാ വിച്യവാത്പാണിേനാരസി കൃേതന
ഉദ്വർതിതേന തയാ തൈതരഭിവീക്ഷൈണശ്ചാപി
കടിഹസ്തവിവർതനയാ വിച്ഛിന്നതയാ തഥാഞ്ജേലഃ കരണാത്
മൂർധ മണനിഹഞ്ചിതനിപാതസംേ അഷ്ണാച്ചാപി
അവഹിത്ഥവീക്ഷണാദ്വാ അംഗുലിഭംേഗന തർജൈനലലിൈതഃ
ഏഭിർഭാവവിേശൈഷരനുനയേനഷ്വഭിനയഃ കാര്യഃ
േശാഭേസ സാധു ദൃേഷ്ടാ� സി ഗച്ഛ ത്വം കിംം വിലംബേസ
മാ മാം സ് ാക്ഷീഃ ിയാ യ ത യാ േത ഹൃദി സ്ഥിതാ
ഗേച്ഛത ക്ത്വാ പരാവൃത്യ വിനിവൃത്താന്തേരണ തു
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േകനചിദ്വചനാർേഥന ഹർഷം േയാജേയത്പുനഃ
രഭസ ഹണാച്ചാപി ഹേസ്ത വേ ച മൂർധനി
കാര്യം സാദനം നാര്യാ ഹ്യപരാധം സമീക്ഷ്യ തു
ഹേസ്ത വേ � ഥ േകശാേന്ത നാര്യാപ്യഥ ഗൃഹീതയാ
കാന്തേമേവാപസർപന്ത്യാ കർതവ്യം േമാക്ഷണം ശൈനഃ
ഗൃഹീതായാഥ േകശാേന്ത ഹേസ്ത വേ � ഥവാ പുനഃ
ഹും മുേഞ്ചത പസർപന്ത്യാ വാച്യഃ ർശാലസം ിയഃ
പാദാ സ്ഥിതയാ നാര്യാ കിഞ്ചിത്കുട്ടമിേതാത്കടം
അശ്വ ാേന്തന കർതവ്യം േകശാനാം േമാക്ഷണം ശൈനഃ
അമുച്യമാേന േകശാേന്ത സഞ്ജാതേസ്വദേലശയാ
ഹം ഹു മുഞ്ചാപസർേപതി വാച്യഃ ർശാലസാംഗയാ
ഗേച്ഛതി േരാഷവാേക്യന ഗത്വാ തിനിവൃത്യ ച
േകനചിദ്വചനാർേഥന വാച്യം യാസ്യസി േനതി ച
വിധൂനേനന ഹേസ്തന ഹുങ്കാരം സ േയാജേയത്
സ ചാവധൂനേന കാര്യഃ ശപൈഥർവ്യാജ ഏവ ച
അേക്ഷ്ണാഃ സംവരേണ കാര്യം പൃഷ്ഠതേശ്ചാപഗൂഹനം
നാര്യാസ്ത്വപഹൃേത വേ ദീപച്ഛാദനേമവ ച
താവത് േഖദയിതവ്യ യാവത്പാദഗേതാ ഭേവത്
തതശ്ചരണേയാര്യാേത കുര്യാ തീനിരീക്ഷണം
ഉത്ഥാപ്യാലിംഗേയൈച്ചവ നായികാ നായകം തതഃ
രതിേഭാഗഗതാ ഹൃഷ്ടാ ശയനാഭിമുഖീ േജത്
ഏതദ്ഗീതവിധാേനന സുകുമാേരണ േയാജേയത്
യദാ ശൃംഗാരസംയുക്തം രതിസംേഭാഗകാരണം
യദാ ചാകാശപുരുഷപരസ്ഥവചനാ യം
ഭേവത്കാവ്യം തദാ േഹ്യഷ കർതേവ്യാ� ഭിനയഃ ിയാ
യദന്തപുരസംബന്ധം കാര്യം ഭവതി നാടേക
ശൃംഗാരരസസംയുക്തം ത ാേപ്യഷ വിധിർഭേവത്
ന കാര്യം ശയനം രംേഗ നാട്യധർമം വിജാനതാ
േകനചിദ്വചനാർേഥന അങ്കേച്ഛേദാ വിധീയേത
യദ്വാ ശയീതാർഥവശാേദകാകീ സഹിേതാ� പി വാ
ചുംബനാലിംഗനം ൈചവ തഥ ഗുഹ്യം ച യദ്ഭേവത്
ദന്തേച്ഛദ്യം നഖേച്ഛദ്യം നീവീ ംസനേമവ ച
സ്തനാന്തരവിമർദം ച രംഗമേധ്യ ന കാരേയത്
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േഭാജനം സലില ീഡാ തഥാ ലജ്ജാകരം ച യത്
ഏവംവിധം ഭേവദ്യദ്യത്തത്ത ംേഗ ന കാരേയത്
പിതാപു ഷാശ്വ ദൃശ്യം യസ്മാ നാടകം
തസ്മാേദതാനി സർവാണി വർജനീയാനി യത്നതഃ
വാൈക്യഃ സാതിശൈയഃ ൈവ്യർമധുൈരർനാതിനി ൈരഃ
ഹിേതാപേദശസംയുൈക്തസ്തജ്ജ്ഞഃ കുര്യാ നാടകം
ഏവമന്തഃപുരകൃതഃ കാര്യസ്ത്വഭിനേയാ ബുധഃ
സമാഗേമ� ഥ നാരീണാം വാച്യാനി മദനാ േയ

ിേയഷു വചനാനീഹ യാനി താനി നിേബാധത
ിഅയഃ കാേന്താ വിനീതശ്ച നാഥഃ സ്വാമ്യഥ ജീവിതം

നന്ദനേശ്ചത്യഭി ീേത വചനാനി ഭവന്തി ഹി
ദുഃശീേലാ� ഥ ദുരാചാരഃ ശേഠാ വാേമാ വികത്ഥനഃ
നിർലേജ്ജാ നി രൈശ്ചഅവ ിയഃ േ ാേധ� ഭിധീയേത
േയാ വി ിയം ന കുരുേത ന ചായുക്തം ഭാഷേത
തഥാർജവസമാചാരഃ സ ിയസ്ത്വഭിധീയേത
അന്യനാരീസമുദ്ഭൂതം ചിഹ്നം യസ്യ ന ദൃഷ്യേത
അധേര വാ ശരീേര വാ സ കാന്ത ഇതി ഭാഷ്യേത
സ്ര േദ്ധ� പി ഹി േയാ നാര്യാ േനാത്തരം തിപദ്യേത
പരുഷം വാ ന വദതി വിനീതഃ സാ� ഭിധീയേത
ഹിൈതഷീ രക്ഷേണ ശേക്താ ന മാനീ ന ച മത്സരീ
സർവകാേര്യഷ്വസംമൂഢഃ സ നാഥ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
സാമദാനാർഥസംേഭാൈഗസ്തഥാ ലാലനപാലൈനഃ
നാരീം നിേഷവേത യ സ സ്വാമീത്യഭിധീയേത
നാരീപ്സിൈതരഭി ാൈയർനിപുണം ശയന ിയാം
കേരാതി യ സംേഭാേഗ സ ജീവിതമിതി തഃ
കുലീേനാ ധൃതിമാന്ദേക്ഷാ ദക്ഷിേണാ വാഗ്വിശാരദഃ

ാഘനീയഃ സഖീമേധ്യ നന്ദനഃ േസാ� ഭിധീയേത
ഏേത വചനവിന്യാസാ രതി ീതികരാഃ താഃ
തഥാ ചാ ീതിവാക്യാനി ഗദേതാ േമ നിേബാധത
നി രശ്ചാഹി ശ്ച മാനി ധൃേഷ്ടാ വികത്ഥനഃ
അനവസ്ഥിതചിത്തശ്ച ദുഃശീല ഇതി സ തഃ
താഡനം ബന്ധനം ചാപി േയാ വിമൃശ്യ സമാചേരത്
തഥാ പരുഷവാക്യശ്ച ദുരാചാരഃ സ തന്യേത
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വാൈചഅവ മധുേരാ യ കർമണ േനാപപാദകഃ
േയാഷിതഃ കിഞ്ചിദപ്യർഥം സ ശഠഃ പരിഭാഷ്യേത
വാര്യേത യ യ ാർേഥ തത്തേദവ കേരാതി യഃ
വിപരീതനിേവശീ ച സ വാമ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
സരസ ണചിേഹ്നാ യഃ ീസൗഭാഗ്യവികത്ഥനഃ
അതിമാനീ തഥാ സ്തേബ്ധാ വികത്ഥന ഇതി തഃ
വാര്യമാേണാ ദൃഢതരം േയാ നാരീമുപസർപതി
സചിഹ്നാഃ സാപരാധശ്ച സ നിർലജ്ജ ഇതി തഃ
േയാ� പരാദ്ധ സഹസാ നാരീം േസവിതുമിച്ഛതി
അ സാദനബുദ്ധിശ്ച നി രഃ േസാ� ഭിധീയേത
ഏേത വചനവിന്യാസാഃ ിയാ ിയവിഭാഷിതാഃ
നർതകീസം ിതാഃ കാര്യാ ബഹേവാ� േന്യ� പി നാടേക
ഏഷ ഗീതവിധാേന തു സുകുമാേര വിധിർഭേവത്
ശൃംഗാരരസസംഭൂേതാ രതിസംേഭാഗേഖദനഃ
യൈച്ചവാകാശപുരുഷം പരസ്ഥവചനാ യം
ശൃംഗാര ഏവം വാച്യം സ്യാത്ത ാേപ്യഷ േമാ ഭേവത്
യദ്വാ പുരുസംബന്ധം കാര്യം ഭവതി നാടേക
ശൃംഗാരരസസംയുക്തം ത ാേപ്യഷ േമാ ഭേവത്
ഏവമന്തഃപുരഗതഃ േയാേജ്യാ� ഭിനേയാ ഭേവത്
ദിവ്യാംഗനാനാം തു വിധിം വ്യാഖ്യാസ്യമ്യനുപൂർവശഃ
നിത്യേമേവാജ്വേലാ േവേഷാ നിത്യം മുദിതം മനഃ
നിത്യേമവ സുഖഃ കാേലാ േദവാനാം ലലിതാ യഃ
ന ൈചർഷ്യാ ൈനവ ച േ ാേധാ നാസൂയാ ന സാദനം
ദിവ്യാനാം ദൃഷ്യേത പുംസാം ശൃംഗാേര േയാഷിതാം തഥാ
േയ ഭാവാ മാനുഷാണാം സ ര്യദംഗം യച്ച േചഷ്ടിതം
സർവം തേദവ കർതവ്യം ദിൈവ്യർമാനുഷസംഗേമ
യദാ മാനുഷസംേഭാേഗാ ദിവ്യാനാം േയാഷിതാം ഭവത്
തദാ സർവാഃ കർതവ്യാ േയ ഭാവാ മാനുഷാ യാഃ
ശാപ ംശാ ദിവ്യാനാം തഥാ ചാപത്യലിപ്സയാ
കാേര്യാ മാനുഷസംേയാഗഃ ശൃംഗാരരസസം യഃ
പുൈഷ്പർഭൂഷണൈജഃ ശൈബ്ദരദൃശ്യാപി േലാഭേയത്
പുനഃ സന്ദർശനം ദത്ത്വാ ക്ഷണാദന്തരിതാ ഭേവത്
വ ാഭരണമാല്യാൈദ്യർേലഖസേ ഷൈണരപി
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ഈദൃൈശരുപചാൈര സമുന്മാദ്യ നായകഃ
ഉന്മാദനാത്സമുദ്ഭൂതഃ കാേമാ രതികേരാ ഭേവത്
സ്വഭാേവാപഗേതാ യ നാസാവത്യർഥഭാവികഃ
ഏവം രാേജാപചാേരാ ഹി കർതേവ്യാ� ഭ്യന്തരാ യഃ
ബാഹ്യമപ പചാരം തു വക്ഷ്യാമ്യഥ ൈവശിേക
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ സാമാന്യാഭിനേയാ നാമാധ്യാേയാ ദ്വാവിംശഃ
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േയാവിംേശാ� ധ്യായഃ

വിേശഷേയത്കലാഃ സർവാ യസ്മാത്തസ്മാ ൈവശികഃ
േവേശാപചാേര സാധുർവാ ൈവശികഃ പരികീർതിതഃ
േയാ ഹി സർവകേലാേപതഃ സർവശിൽപവിചക്ഷണഃ

ീചിത്ത ഹണാഭിേജ്ഞാ ൈവശികഃ സ ഭേവത്പുമാൻ
ഗുണസ്തസ്യ തു വിേജ്ഞയാഃ സ്വശരീരസമുത്ഥിതാഃ
ആഹാര്യാഃ സഹജാൈശ്ചവ യ ിംശത്സമാസതഃ
ശാ വിച്ഛിൽപസമ്പേന്നാ രൂപവാൻ ിയദർശനഃ
വി ാേന്താ ധൃതിമാംൈശ്ചവ വേയാേവഷകുലാന്വിതഃ
സുരഭിർമധുരസ്ത്യാഗി സഹി രവികത്ഥനഃ
അശങ്കിതഃ ിയാഭാഷീ ചതുരഃ ശുഭദഃ ശുചിഃ
കാേമാപചാരകുശേലാ ദക്ഷിേണാ േദശകാലവിത്
അദീനവാക്യഃ സ്മിതവാൻ വാഗ്മീ ദക്ഷഃ ിയംവദഃ

ീലുബ്ധാഃ സംവിഭാഗീ ച ദ്ധധാേനാ ദൃഢ തിഃ
ഗമ്യാസു ചാപ്യവി ംഭീ മാനീ േചതി ഹി ൈവശികഃ
അനുയുക്തഃ ശുചിർദേക്ഷാ ദക്ഷിണഃ തിപത്തിമാൻ
ഭേവച്ചി ാഭിധായീ ച വയസ്യസ്തസ്യ തദ്ഗുണഃ
വിജ്ഞാനഗുണസമ്പനാ കഥിനീ ലിംഗിനീ തഥാ

ാതിേവശ്യാ സഖീ ദാസീ കുമാരീ കാരുശിൽപിനീ
ധാ ീ പാഷണ്ഡിനീ ൈചവ തഥാ രംേഗാപജീവിനീ
േ ാത്സാഹേന� ഥകുശലാ മധുരകഥാ ദക്ഷിണാഥകാലജ്ഞാ
ലഡഹാ സംവൃതമ ാ ദൂതീ േത്വഭിർഗുൈണഃ കാര്യാ
തയാപ ത്സാഹനം കാര്യം നാനാദർശിതകാരണം
യേഥാക്തകഥനം ൈചവ തഥാ ഭാവ ദർശനം
ന ജഡം രൂപസമ്പന്നം നാർഥവന്തം ന ചാതുരം
ദൂതം വാ� പ്യഥവാ ദൂതീം ബുധഃ കുര്യാത്കദാചന
കുലേഭാഗധനാധിൈക്യഃ കൃത്വാധികവികത്ഥനം
ദൂതീ നിേവദേയത്കാമമർഥാംൈശ്ചവാനുവർണേയത്
ന ചാകാമ വൃത്തായാഃ കൃദ്ധായാ വാപി സംഗമഃ
നാനുപായഃ കർതേവ്യാ ദൂത്യാ ഹി പുരുഷാ യഃ
ഉത്സേവ ര ിസഞ്ചാര ഉദ്ദ്യാേന മി േവശ്മനി
ധാ ിഗൃേഹഷു സഖ്യാ വാ തഥാ ൈചവ നിമ േണ
വ്യാധിതവ്യപേദേശന ശുന്യാഗാരനിേവശേന
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കാര്യഃ സമാഗേമാ നൄണാം ീഭിഃ ഥമസംഗേമ
ഏവം സമാഗമം കൃത്വാ േസാപായം വിധിപൂർവകം
അനുരക്താ വിരക്താ വാ ലിംഗാകാൈര ലക്ഷേയത്
സ്വഭാവഭാവാതിശൈയർനാരീ യാ മദനാ യാ
കേരാതി നിഭൃതാം ലീലാം നിത്യം സാ മദനാതുരാ
സഖീമേധ്യ ഗുണാൻ േത സ്വധനം ച യച്ഛതി
പൂജയത്യസ്യ മി ാണി േദ്വഷ്ടി ശ ജനം സദാ
ഗമാഗേമ സഖീനാം യാ ഹൃഷ്ടാ ഭവതി ചാധികം
തുഷ്യത്യസ്യ കഥാഭി സേസ്നഹം ച നിരീക്ഷേത
സുേപ്ത തു പശ്ചാത് സ്വപിതി ചുംബിതാ തിചുംബതി
ഉത്തിഷ്ഠത്യപി പൂർവം ച തഥാ േ ശസഹാപി ച
ഉത്സേവ മുദിതാ യാ ച വ്യസേന യാ ച ദുഃഖിതാ
ഏവംവിൈധർഗുൈണര ക്താ ത്വനുരക്താ തു സാ താ
വിരക്തായാ ചിൻഹാനി ചുംബിതാ നാഭിചുംബതി
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ േയാവിംശഃ
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ചതുർവിംേശാ� ധ്യായഃ

സമാസത കൃതി ിവിധാ പരികീർതിതാ
പുരുഷാണാമഥ ീണാമുത്തമാധമമധ്യമാ
ജിേത ിയ ജ്ഞാനവതീ നാനാശിൽപവിചക്ഷണാ
ദക്ഷിണാധമഹാലക്ഷ്യാ ഭീതാനാം പരിസാന്ത്വനീ
നാനാശാ ാർഥസമ്പന്നാ ഗാംഭീര്യൗദാര്യശാലിനീ
ൈസ്ഥര്യത്യാഗഗുേണാേപതാ േജ്ഞയാ കൃതിരുത്തമാ
േലാേകാപചാരചതുരാ ശിൽപശാ വിശാരദാ
വിജ്ഞാനമാധുര്യയുതാ മധ്യമാ കൃതിഃ താ
രൂക്ഷവാേചാ� ഥ ദുഃശീലാഃ കുസത്ത്വാഃ ലബുദ്ധയഃ
േ ാധനാഘാതകാൈശ്ചവ മി ഘ്നാശ്ഛി മാനിനഃ
പിശുനാ ദ്ധൈതർവാൈക്യരകൃതജ്ഞാസ്തഥാലസാഃ
മാന്യാമാന്യാ വിേശഷജ്ഞാ ീേലാലാഃ കലഹ ിയാഃ
സൂചകാഃ പാപകർമാണഃ പര വ്യാപഹാരിണഃ
ഏഭിർേദാൈഷ സമ്പന്നാ ഭവന്തീഹാധമാ നരാഃ
ഏവം തു ശീലേതാ നൄണാം കൃതി ിവിധാ താ

ീണാം പുനശ്ച കൃതിം വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
മൃദുഭാബാ ചാചപലാ സ്മിതഭാഷിണ്യനി രാ
ഗുരൂണാം വചേന ദക്ഷാ സലജ്ജാ വിനയാന്വിതാ
രൂപാഭിജനമാധുൈര്യർഗുൈണഃ സ്വാഭാവിേകര താ
ഗാംഭീര്യൈധര്യസമ്പന്നാ വിേജ്ഞയാ മേദാത്തമാ
നാത ത്കൃൈഷ്ടരനിഖിൈലേരഭിേരവാന്വിതാ ഗുൈണഃ
അൽപേദാഷാനുവിദ്ധാ ച മധ്യമാ കൃതിഃ താ
അധമാ കൃതിര്യാ തു പുരുഷാണാം കീർതിതാ
വിേജ്ഞയാ ൈസവ നാരീണാമധമാനാം സമാസതഃ
നപുംസക വിേജ്ഞയഃ സങ്കീർേണാ� ധമ ഏവ ച
േ ഷ്യാദിരപി വിേജ്ഞയാ സങ്കീർണാ കൃതിദ്വിജാഃ
ശകാരശ്ച വിടൈശ്ചവ േയ ചാേന്യേപ്യവമാദയഃ
സങ്കീർണാേസ്ത� പി വിേജ്ഞയാ ഹ്യധമാ നാടേക ബുൈധഃ
ഏതാ േജ്ഞയാഃ കൃതയഃ പുരുഷ ീനപുംസൈകഃ
ആസാം തു സ വക്ഷ്യാമി വിധാനം ശീലസം യം
അ ചത്വാര ഏവ സ ർനായകാഃ പരികീർതിതാഃ
മധ്യേമാത്തമ കൃതൗ നാനാലക്ഷണലക്ഷിതാഃ
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ധീേരാദ്ധതാ ധീരലലിതാ ധീേരാദാത്താസ്തൈഥവ ച
ധീര ശാന്തകാൈശ്ചവ നായകാഃ പരികീർതിതാഃ
േദവാ ധീേരാദ്ധതാ േജ്ഞയാഃ സ ർധീരലലിതാ നൃപാഃ
േസനാപതിരമാത്യശ്ച ധീേരാദാത്തൗ കീർതിതൗ
ധീര ശാന്താ വിേജ്ഞയാ ാഹ്മണാ വാണിജസ്തഥാ
ഏേതഷാം തു പുനർേജ്ഞയാശ്ചത്വാര വിദൂഷകഃ
ലിംഗീ ദ്വിേജാ രാജജീവീ ശിഷ്യേശ്ചതി യഥാ മം
േദവക്ഷിതിഭൃതാമാത്യ ാഹ്മണാനാം േയാജേയത്
വി ലംഭസുഹൃേദാമീ സങ്കഥാലാപേപശലാഃ
വ്യസനീ ാപ്യ ദുഃഖം വാ യുജ്യേത� ഭ ദേയന യഃ
തഥാ പുരുഷമാഹുസ്തം ധാനം നായകം ബുധാഃ
യ ാേനകസ്യ ഭവേതാ വ്യസനാഭ ദയൗ പുനഃ
സപുഷ്ടൗ യ തൗ സ്യാതാം ന ഭേവത്ത നായകഃ
ദിവ്യാ ച നൃപപത്നീ ച കുല ീ ഗണികാ തഥാ
ഏതാ നായികാ േജ്ഞയ നാനാ കൃതിലക്ഷണാഃ
ധീരാ ച ലലിതാ ച സ്യാദുദാത്താ നിഭൃതാ തഥാ
ദിവ്യാ രാജാംഗനാൈശ്ചവ ഗുൈണര ക്താ ഭവന്തി ഹി
ഉദാത്താ നിഭൃതാ ൈചവ ഭേവ കുലജാംഗനാ
ലലിേത ചാഭ ദാേത്ത ച ഗണികാശിൽപകാരിേക
[ കൃതീനാം തു സർവാസാമുപചാരാദ് ദ്വിധാ താഃ
ബാഹ്യശ്ചാഭ്യന്തരൈശ്ചവ തേയാർവക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം
ത രാേജാപചാേരാ േയാ ഭേവദാഭ്യന്തേരാ ഹി സഃ
തേതാ വാേക്യാപചാര യസ്യ ബാഹ്യഃ സ ഉച്യേത
അഥ രാേജാപചാേര ച രാജ്ഞാമന്തഃപുരാ ിതം

ീവിഭാഗം വക്ഷ്യാമി വിഭക്തമുപചാരതഃ ]
രാേജാപചാരം വക്ഷ്യാമി ഹ്യന്തഃപുരസമാ യം
മഹാേദവീ തഥാ േദവ്യഃ സ്വാമിന്യഃ സ്ഥാപിതാ അപി
േഭാഗിന്യഃ ശിൽപകാരിേണ്യാ നാടകീയാഃ സനർതകാഃ
അനുചാരികാശ്ച വിേജ്ഞയാസ്തഥാ ച പരിചാരികാഃ
തഥാ സഞ്ചാരികാൈശ്ചവ തഥാ േ ഷണകാരികാഃ
മഹത്തര്യഃ തീഹാര്യഃ കുമാര്യഃ സ്ഥവിരാ അപി
ആയുക്തികാശ്ച നൃപേതരയമന്തഃപുേരാ ജനഃ
അ മൂർധാഭിഷിക്താ യാ കുലശീലസമന്വിതാ
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ഗുൈണര ക്താ വയസ്സ്ഥാ ച മധ്യസ്ഥാ േ ാധനാ തഥാ
മുേക്തർഷ്യാ നൃപശീലജ്ഞാ സുഖദുഃഖസഹാ സമാ
ശാന്തിസ്വസ്ത്യയൈനർഭർതുസ്സതതം മംഗൈലഷിണീ
ശാന്താ പതി താ ധീരാ അന്തഃപുരഹിേത രതാ
ഏഭിർഗുൈണ സംയുക്താ മഹേദവീത ദാഹൃതാ
ഏഭിേരവ ഗുൈണര ക്താസ്തത്സം ാരവിവർജിതാഃ
ഗർവിതാശ്ചാതിസൗഭാഗ്യാഃ പതിസംേഭാഗതത്പരാഃ
ശുചിനിേത്യാജ്വലാകാരാഃ പതിപക്ഷാഭ്യസൂയകാഃ
വേയാരൂപഗുണാഢ്യാ യാസ്താ േദവ്യ ഇതി ഭാഷിതാഃ
േസനാപേതരമാത്യാനാം ഭൃത്യാനാമഥവാ പുനഃ
ഭേവയുസ്തനയാ യാ തിസമ്മാനവർജിതാഃ
ശീലരൂപഗുൈണര്യാ സമ്പന്നാ നൃപേതർഹിതാഃ
സ്വഗുൈണർലബ്ധസമ്മാനാ സ്വാമിന്യ ഇതി താഃ താഃ
രൂപയൗവനശാലിന്യഃ കർകശാ വി മാന്വിതാഃ
രതിസംേഭാഗകുശലാഃ തിപക്ഷാഭ്യസൂയകാഃ
ദക്ഷാ ഭർതുശ്ച ചിത്തജ്ഞാ ഗന്ധമാേല്യാജ്വലാസ്സദാ
നൃപേതശ്ഛന്ദവർതിേന്യാ ന ഹീർഷ്യാമാനഗർവിതാഃ
ഉത്ഥിതാശ്ച മത്താശ്ച ത്യക്താലസ്യാ ന നി രാഃ
മാന്യാമാന്യവിേശഷജ്ഞാഃ സ്ഥാപിതാ ഇതി താഃ താഃ
കുലശീലലബ്ധപൂജാമൃദേവാ നാതിേചാദ്ഭടാഃ
മധ്യസ്ഥാ നിഭൃതാഃ ക്ഷാന്താ േഭാഗിന്യ ഇതി താഃ താഃ
നാനാകലാവിേശഷജ്ഞാ നാനാശിൽപവിചക്ഷണാഃ
ഗന്ധപുഷ്പവിഭാഗജ്ഞാ േലഖ്യാേലഖ്യവികൽപികാഃ
ശയനാസനഭാഗജ്ഞാശ്ചതുരാ മധുരാസ്തഥാ
ദക്ഷാഃ സൗമ്യാഃ ടാഃ ിഷ്ഠാ നിഭൃതാഃ ശിൽപകാരികാഃ

ഹേമാക്ഷലയജ്ഞാ യാ രസഭാവവികൽപികാഃ
ചതുരാനാട്യകുശലാേശ്ചാഹാേപാഹവിചക്ഷണാഃ
രൂപയൗവനസമ്പന്നാ നാടകീയാ താഃ താഃ
േഹലാഭാവവിേശഷാഢ്യാ സേത്വനാഭിനേയന ച
മാധുേര്യന ച സമ്പന്നാ ഹ്യാേതാദ്യകുശലാ തഥാ
അംഗ ത്യംഗസമ്പന്നാ ചതുഷ്ഷഷ്ഠികലാന്വിതാ
ചതുരാഃ ശ്നേയാേപതാഃ ീേദാൈഷശ്ച വിവർജിതാഃ
സദാ ഗൽഭാ ച തഥാ ത്യക്താലസ്യാ ജിത മാ
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നാനാശിൽപ േയാഗജ്ഞാ നൃത്തഗീതവിചക്ഷണാ
അഥ രൂപഗുണൗദാര്യൈധര്യസൗഭാഗ്യശീലസമ്പന്നാ
േപശലമധുരസ്നിഗ്ധാനുനാദികലചി കണ്ഠാ ച
സമാഗതാസു നാരീഷു രൂപയൗവനകന്തിഭിഃ
ന ദൃശ്യേത ഗുൈണർ ല്യാ യസ്യാഃ സാ നർതകീ താ
സർവാവേസ്ഥാപചാേരഷു യാ ന മുഞ്ചതി പർഥിവം
വിേജ്ഞയാ ദക്ഷിണാ ദക്ഷാ നാട്യൈജ്ഞരനുചാരികാ
ശയ്യാപാലീ ഛ ധാരീ തഥാ വ്യജനധാരിണീ
സംവാഹികാ ഗന്ധേയാ ീ തഥാ ൈചവ സാധികാ
തഥാഭരണേയാ ീ ച മാല്യസംേയാജികാ തഥാ
ഏവം വിധാ ഭേവയുര്യാഃ താ േജ്ഞയാഃ പരിചാരികാഃ
നാനാകക്ഷ്യാ വിചാരിണ്യഃ തേഥാഅപവനസഞ്ചരാഃ
േദവതായതന ീഡാ ാസാദപരിചാരികാഃ
യാമകിന്യസ്തഥാ ൈചവ യാൈശ്ചവം ലക്ഷണാഃ ിയഃ
സഞ്ചാരികാ വിേജ്ഞയാ നാട്യൈജ്ഞഃ സമുദാഹൃതാഃ
േ ഷേണ� കാമസംയുേക്ത ഗുഹ്യാഗുഹ്യസമുത്ഥിേത
നൃൈപര്യാ നിയുജ്യേന്ത താഃ േജ്ഞയാഃ പരിചാരികാഃ
സർവാന്തഃപുരരക്ഷാസു തിസ്വസ്ത്യയേനന ച
യാ വൃദ്ധിമഭിനന്ദന്തി താ വിേജ്ഞയാ മഹത്തരാഃ
സന്ധിവി ഹസംബദ്ധനാനാചാരസമുത്ഥിതം
നിേവദയന്തി യാഃ കാര്യം തിഹാര്യ താഃ താഃ
അ ാപ്തരസസംേഭാഗാ ന സം ാന്താ ന േചാദ്ഭടാഃ
നിഭൃതാശ്ച സലജ്ജാശ്ച കുമാേര്യാ ബാലികാഃ താഃ
പുർവരാജനയജ്ഞാ യാഃ പുർവരാജാഭിപൂജിതാഃ
പുർവരാജാനുചരിതാസ്താ വൃദ്ധാ ഇതി സുജ്ഞിതാഃ
ഭാണ്ഡാഗാേരഷ്വധികൃതാശ്ചായുധാധികൃതാസ്തഥാ
ഫലമൂലൗഷധീനാം ച തഥാ ൈചവാന്വേവക്ഷകീ
ഗന്ധാഭരണവ ാണാം മാല്യാനാം ൈചവ ചിന്തികാ
ബഹ്വാ േയ തഥാ യുക്താ േജ്ഞയാ ഹ്യായുക്തികാ താഃ
ഇത്യന്തഃപുരചാരിണ്യഃ ിയഃ േ ാക്താ സമാസതഃ
വിേശഷണവിേശേഷണ താസാം വക്ഷ്യാമി ൈവ ദ്വിജാഃ
അനുരക്താശ്ച ഭക്താശ്ച നാനാപാർശ്വസമുത്ഥിതാഃ
യാ നിയുക്താ നിേയാേഗഷു കാേര്യഷു വിവിേധഷു ച
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ന േചാദ്ഭടാ അസം ാന്താ ന ലുബ്ധാ നാപി നി രാഃ
ദാന്താഃ ക്ഷാന്താഃ സന്നാശ്ച ജിതേ ാധാ ജിേത ിയാഃ
അകാമാ േലാഭഡീനാശ്ച ീേദാൈഷശ്ച വിവർജിതാഃ
സാ ത്വന്തഃപുരസഞ്ചാേര േയാജ്യാ പാർഥിവേവശ്മനി
കാരുകാഃ ക കീയാശ്ച തഥാ വർഷവരാഃ പുനഃ
ഔപസ്ഥായികനിർമുണ്ഡാ ീണാ േ ഷണകർമണി
രക്ഷണം ച കുമാരീണാം ബാലികാനാം േയാജേയത്
അന്തഃപുരാധികാേരഷു രാജചര്യാനുവർത്തിനാം
സർവവൃത്താന്തസംവാഹാഃ പത്യാഗാേര നിേയാജേയത്
വിനീതാഃ സ്വൽപസത്ത്വാ േയ ീബാ ൈവ ീസ്വഭാവികാഃ
ജാത്യാ ന േദാഷിണൈശ്ചവ േത ൈവ വർഷവരാഃ താഃ

ഹ്മാണാഃ കുശലാ വൃദ്ധാഃ കാമേദാഷവിവർജിതാഃ
േയാജേനഷു േദവീനാം േയാക്തവ്യാ നൃൈപഃ സദാ

ഏതദഷ്ടാദശവിധം േ ാക്തമന്തഃപുരം മയാ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ബാഹ്യം പുരുഷസംഭവം
രാജാ േസനാപതിൈശ്ചവ പുേരാധാ മ ിണസ്തഥാ
സചിവാഃ ാഡ്വിവാകാശ്ച കുമാരാധികൃതാസ്തഥാ
ഏേക ചാേന്യ ച ബഹേവാ മാന്യാ േജ്ഞയാ നൃപസ്യ തു
േവേശഷേമഷാം വക്ഷ്യാമി ലക്ഷേണന നിേബാധത
ബലവാൻ ബുദ്ധിസമ്പന്നഃ സത്യവാദീ ജിേത ിയഃ
ദക്ഷഃ ഗൽേഭാ ധൃതിമാൻ വി ാേന്താ മതിമാ ചിഃ
ദീർഘദർശീ മേഹാത്സാഹഃ കൃതജ്ഞഃ ിയവാങ്മൃദുഃ
േലാകപാല തധരഃ കർമമാർഗവിശാരദഃ
ഉത്ഥിതശ്ചാ മത്തശ്ച വൃദ്ധേസവ്യർഥശാ വിത്
പരഭാേവംഗിതാഭിജ്ഞഃ ശൂേരാ രക്ഷാസമന്വിതഃ
ഊഹാേപാഹവിചാരീ ച നാനാശിൽപ േയാജകഃ
നീതിശാ ാർഥകുശലസ്തഥാ ൈചവാനുരാഗവാൻ
ധർമേജ്ഞാ� വ്യസനീ ൈചവ ഗുൈണേരേതർഭേവ പഃ
കുലീനാ ബുദ്ധിസമ്പന്നാ നാനാശാ വിപശ്ചിതാഃ
സ്നിഗ്ധാഅ പേരരഹാര്യശ്ച ന മത്താശ്ച േദശജാഃ
അലുബ്ധാശ്ച വിനീതാശ്ച ശുചേയാ ധാർമികാസ്തഥാ
പുേരാേധാ മ ിണേസ്ത്വഭിർഗുൈണര ക്താ ഭവന്തി ഹി
ബുദ്ധിമാന്നീതിസമ്പന്നസ്ത്യക്താലസ്യഃ ിയംവദഃ
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പരര വിധിജ്ഞശ്ച യാ ാകാലവിേശഷവിത്
അർഥശാ ാർഥകുശേലാ ഹ്യനുരക്തഃ കുേലാദ്ഭവഃ
േദശവിത്കാലവിൈച്ചവ കർതവ്യഃ ക്ഷിതിൈപഃ സദാ
വ്യവഹാരാർഥതത്ത്വജ്ഞാ ബുദ്ധിമേന്താ ബഹു താഃ
മധ്യസ്ഥാ ധാർമികാ ധീരാഃ കാര്യാകാര്യവിേവകിനഃ
ക്ഷാന്താ ദാന്താ ജിതേ ാധാ സർവ സമദർശിനഃ
ഈദൃശഃ ാഡ്വിവാകാ സ്ഥാപ്യാ ധർമാസേന ദ്വിജാഃ
ഉത്ഥിതാശ്ച മത്താശ്ച ത്യക്താലസ്യാ ജിത മാഃ
സ്നിഗ്ധാ ശാന്താ വിനീതാശ്ച മധ്യസ്ഥാ നിപുണാസ്തഥാ
നയജ്ഞാ വിനയജ്ഞാശ്ച ഊഹാേപാഹവിചക്ഷണാഃ
സർവശാ ാർഥസമ്പന്നാഃ കുമാരാധികൃതാസ്തഥാ
ബൃഹ തിമതാേദഷാം ഗുണാംശ്ചാഭികാങ്ക്ഷേയത്
വിേജ്ഞയം േചാപഹാര്യം ച സഭ്യാനാം ച വികൽപനം
ഇേത്യഷ േവാ മയാ േ ാക്തഃ ാഡ്വിവാകനിർണയഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ചി ാഭിനയനം പുനഃ
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ പും പചാേരാ
നാമാധ്യായശ്ചതുർവിംശഃ
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പഞ്ചവിംേശാ� ധ്യായഃ

അംഗാഭിനയൈസ്യവ േയാ വിേശഷഃ ക്വചിത് ക്വചിത്
അനുക്ത ഉച്യേത ചി ഃ ചി ാഭിനയസ്സ്മൃതഃ
ഉത്താനൗ തു കരൗ കൃത്വാ സ്വസ്തികൗ പാർശ്വസംസ്ഥിതൗ
ഉദ്വാഹിേതന ശിരസാ തഥാ േചാർധ്വനിരീക്ഷണാത്

ഭാതം ഗഗനം രാ ിഃ േദാഷം ദിവസം തഥാ
ഋതൂൻ ഘനാൻ വനാന്താംശ്ച വിസ്തീർണാംശ്ച ജലാശയാൻ
ദിേശാ ഹാൻ സനക്ഷ ാൻ കിഞ്ചിത് സ്വസ്ഥം ച യദ്ഭേവത്
തസ്യ ത്വഭിനയഃ കാേര്യാ നാനാദൃഷ്ടിസമന്വിതഃ
ഏഭിേരവ കൈരർഭൂയേസ്തൈനവ ശിരസാ പുനഃ
അേധാ നിരീക്ഷേണനാഥ ഭൂമിസ്ഥാൻ സ ദർശേയത്

ർശസ്യ ഹേണൈനവ തേഥാ കസേനന ച
ച േജ്യാസ്ത്നാം സുഖം വായും രസം ഗന്ധം ച നിർദിേശത്
വ ാവകുണ്ഠനാ ര്യം രേജാധൂമാനിലാംസ്തഥാ
ഭൂമിതാപമേഥാഷ്ണം ച കുര്യാച്ഛായാഭിലാഷതഃ
ഊർധ്വാേകകരദൃഷ്ടി മധ്യാേഹ്ന സൂര്യമാദിേശത്
ഉദയാസ്തഗതം ൈചവ വിസ്മയാർൈഥഃ ദർശേയത്
യാനി സൗമ്യാർഥയുക്താനി സുസ്വഭാവകൃതാനി ച
ഗാ ർൈശസ്സേരാമാൈഞ്ചേസ്തഷാമഭിനേയാ ഭേവത്
യാനി സ സ്തീക്ഷ്ണരൂപാണി താനി ചാഭിനേയ ധീഃ
അസം ർൈശസ്തേഥാേദ്വൈഗസ്തഥാ മുഖവികുണ്ഠൈനഃ
ഗംഭീേരാദാതസംയുക്താനർഥാനഭിനേയദ്ബുധഃ
സാേടാൈപശ്ച സഗർൈവശ്ച ഗാൈ ഃ സൗഷ്ഠവസംയുൈതഃ
യേജ്ഞാപവീതേദശസ്ഥമരാലം ഹാസമാദിേശത്
സ്വസ്തികൗ വിച തൗ ഹാര ഗ്ദാമാർഥാൻ നിദർശേയത്

മേണന ദർശിന്യാ ദൃേഷ്ടഃ പരിഗേമന ച
അലപദ്മകപീഡായാഃ സർവാർഥ ഹണം ഭേവത്

വ്യം വണേയാേഗന ദൃശ്യം ദൃഷ്ടിവിേലാകൈനഃ
ആത്മസ്ഥം പരസംസ്ഥം വാ മധ്യസ്ഥം വാ വിനിർദിേശത്
വിദ ദുൽകാഘനരവാവി ലിംഗാർചിഷസ്തഥാ

സ്താംഗാക്ഷിനിേമൈഷശ്ച േത� ഭിേനയാഃ േയാ ഭിഃ
ഉേദ്വഷ്ടിതകരാവൃത്തൗ കരൗ കൃത്വാ നതം ശിരഃ
അസം ർേശ തഥാനിേഷ്ട ജിഹ്മദൃേഷ്ടന കാരേയത്
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വായുമുഷ്ണം തമേസ്തേജാ മുഖ ച്ഛാദേനന ച
േരണുേതായപതംഗാംശ്ച മരാംശ്ച നിവാരേയത്
കൃത്വാ സ്വസ്തികസംസ്ഥാനൗ പദ്മേകാശാവേധാമുഖൗ
സിഅംഹർക്ഷവാനരവ്യാ ശ്വാപദാംശ്ച നിരൂപേയത്
സ്വസ്തികൗ ിപതാകൗ തു ഗുരൂണാം പാദവന്ദേന
ഖടകസ്വസ്ഥികൗ ചാപി േതാദ ഹേണ തൗ
ഏകം ദ്വി ീണി ചത്വാരി പഞ്ച ഷട് സപ്ത ചാഷ്ടധാ
നവ വാ ദശ വാപി സ ർഗണനാംഗുലിഭിർഭേവത്
ദശാഖ്യാശ്ച ശതാഖ്യാശ്ച സഹ ാഖ്യാസ്തൈഥവ ച
പതാകാഭ്യാം തു ഹസ്താഭ്യാം േയാജ്യാസ്താഃ േയാ ഭിഃ
ദശാഖ്യഗണനായാ പരേതാ യാ ഭേവദിഹ
വാക്യാർേഥൈനവ സാധ്യാസൗ പേരാക്ഷാഭിനേയന ച
ഛ ധ്വജപതാകാശ്ച നിർേദശ്യാ ദണ്ഡധാരണാത്
നാനാ ഹരണം ചാഥ നിർേദശ്യം ധാരണാ യം
ഏകചിേത്താ ഹ്യേധാദൃഷ്ടിഃ കിഞ്ചിന്നതശിരാസ്തഥാ
സവ്യഹസ്തശ്ച സന്ദംശഃ േത ധ്യാേന വിതർകിേത
ഉദ്വാഹിതം ശിരഃ കൃത്വാ ഹംസപക്ഷൗ ദക്ഷിണൗ
അപത്യരൂപേണ കാര്യാവു യൗ ച േയാ ഭിഃ
ഉദ്വാഹിതം ശിരഃ കൃത്വാ ഹംസവ ം തേഥാർധ്വഗം

സാദയച്ച യം മാനം ദീർഘസത്വം ച നിർദിേശത്
അരാലം ച ശിരസ്ഥാേന സമുദ്വാഹ്യ തു വാമകം
ഗേത നിർവൃേത്ത ധ്വേസ്ത ച ാന്തവാേക്യ ച േയാജേയത്
സർേവ ിയസ്വസ്ഥതയാ സന്നവദനസ്തഥാ
വിചി ഭൂതലാേലാൈകഃ ശരദ വിനിർദിേശത്
ഗാ സേങ്കാചനാച്ചാപി സൂര്യാഗ്നിപടുേസവനാത്
േഹമന്തസ്ത്വഭിേനതവ്യഃ പുരുൈഷർമധ്യമാധൈമഃ
ശിേരാദേന്താഷ്ഠകേമ്പന ഗാ സേങ്കാചേനന ച
കൂജിൈതശ്ച സശീത്കാൈരരധമശ്ശീതമാദിേശത്
അവസ്ഥാന്തരമാസാദ്യ കദാചി ത്തമൈരരപി
ശീതാഭിനയനം കൂര്യാേദ്ദവാദ്വ്യസനസംഭവം
ഋതുജാനാം തു പുഷ്പാണാം ഗന്ധ ാൈണസ്തൈഥവ ച
രൂക്ഷസ്യ വാേയാഃ ർശാച്ച ശിശിരം രൂപേയദ്ബുധഃ

േമാദജനനാരംൈഭരുപേഭാൈഗഃ പൃഥഗ്വിധിഃ
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വസന്തസ്ത്വഭിേനതേവ്യാ നാനാപുഷ്പ ദർശനാത്
േസ്വദ മാർജൈനൈശ്ചവ ഭൂമിതാൈപഃ സവീജൈനഃ
ഉഷ്ണസ്യ വാേയാഃ ർേശന ീഷ്മം ത്വഭിനേയദ്ബുധഃ
കദംബനീപകുടൈപഃ ശാദ്വൈലഃ േസ േഗാപൈകഃ
േമഘവാൈതഃ സുഖ ർൈശഃ ാവൃട്കാലം ദർശേയത്
േമഘൗഘനാൈദർഗംഭീൈരർധാരാ പതൈനസ്തദാ
വിദ ന്നിർഘാതേഘാൈഷശ്ച വർഷാരാ ം സമാദിേശത്
യദ്യസ്യ ചിഹ്നം േവേഷാ വാ കർമ വാ രൂപേമവ വാ
നിർേദശ്യഃ സ ഋതുേസ്തന ഇഷ്ടാനിഷ്ടാർഥദർശനാത്
ഏതാനൃതൂനർഥവശാദ്ദർശേയദ്ധി രസാനുഗാൻ
സുഖിന സുേഖാേപതാൻ സുഃഖാർഥാൻ ദുഃഖസംയുതാൻ
േയാ േയന ഭാേവനാവിഷ്ടഃ സുഖേദേനതേരഅന വാ
സ തദാഹിതസങ്കാരഃ സർവം പശ്യതി തന്മയം
ഭാവാഭിനയനം കുര്യാദ്വിഭാവാനാം നിദർശൈനഃ
തൈഥവ ചാനുഭാവാനാം ഭാവസിദ്ധിഃ വർതിതാ
വിഭാേവനാഹൃതം കാര്യമനുഭാേവന നീയേത
ആത്മാനുഭവനം ഭാേവാ വിഭാവഃ പരദർശനം
ഗുരുർമി ം സഖാ സ്നിഗ്ധഃ സംബന്ധീ ബ േരവ വാ
ആേവദ്യേത ഹി യഃ ാപ്തഃ സ വിഭാവ ഇതി തഃ
യത്ത്വസ്യ സം േമാത്ഥാൈനരർഘ്യപാദ്യാസനാദിഭിഃ
പൂജനം ിയേത ഭക്ത്യാ േസാ� നുഭാവഃ കീർതിതഃ
ഏവമേന്യഷ്വപി േജ്ഞേയാ നാനാകാര്യ ദർശനാത്
വിഭാേവാ വാപി ഭാേവാ വാ വിേജ്ഞേയാ� ർഥവശാദ്ബുൈധഃ
യസ്ത്വപി തിസേന്ദേശാ ദൂതേസ്യഹ ദീയേത
േസാ� നുഭാവ ഇതി േജ്ഞയഃ തിസേന്ദശദർശിതഃ
ഏവം ഭാേവാ വിഭാേവാ വാപ്യനുഭാവശ്ച കീർതിതഃ
പുരുൈഷരഭിേനയഃ സ്യാത് മദാഭിരഥാപി വാ
സ്വഭാവാഭിനേയ സ്ഥാനം പുംസാം കാര്യം തു ൈവഷ്ണവം
ആയതം വാവഹിത്ഥം വാ ീണാം കാര്യം സ്വഭാവതഃ

േയാജനവശാൈച്ചവ േശഷാണ്യപി ഭവന്തി ഹി
നാനാഭവാഭിനയൈനഃ േയാൈഗശ്ച പൃഥഗ്വിൈധഃ
ൈധര്യലീലാംഗസമ്പന്നം പുരുഷാണാം വിേചഷ്ടിതം
മൃദുലീലാംഗഹാൈരശ്ച ീണാം കാര്യം തു േചഷ്ടിതം
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കരപാദാംഗസഞ്ചാരാസ്സ് ീണാം തു ലലിതാഃ താഃ
സുധീരേശ്ചാദ്ധതൈശ്ചവ പുരുഷാണാം േയാ ഭിഃ
യഥാ രസം യഥാ ഭാവം ീണാം ഭാവ ദർശനം
നരാണാം മദാനാം ച ഭാവാഭിനയനം പൃഥക്
ഭാവാനുഭാവനം യുക്തം വ്യാഖ്യാസ്യാമ്യനുപൂർവശഃ
ആലിംഗേനന ഗാ ാണാം സസ്മിേതന ച ച ഷാ
തേഥാ കസാനച്ചാപി ഹർഷം സന്ദർശേയന്നരഃ
ക്ഷി സ! ൻജാതേരാമാഞ്ചാത് ബാേഷ്പണാവൃതേലാചനാ
കുർവീത നർതകീ ഹർഷം ീത്യാ വാൈക്യശ്ച സസ്മിൈതഃ
ഉദ്വൃത്തരക്തേന ശ്ച സന്ദഷ്ടാധര ഏവ ച
നിശ്വാസകമ്പിതാംഗശ്ച േ ാധം ചാഭിനേയന്നരഃ
േന ാഭ്യാം ബാഷ്പപൂർണാഭ്യാം ചിബുകൗഷ്ഠ കമ്പനാത്
ശിരസഃ കമ്പനാൈച്ചവ കുടീകരേണന ച
മൗേനനാംഗുലിഭംേഗന മാല്യാഭരണവർജനാത്
ആയതകസ്ഥാനകക്ഷായാ ഈർഷ്യാ േ ാേധ ഭേവത്സ് ിയാഃ
നിശ്വാേസാച്ഛ്വാസബഹുൈലരേധാമുഖവിചിന്തൈനഃ
ആകാശവചനാച്ചാപി ദുഃഖം പുംസാം തു േയാജേയത്
രുദിൈതഃ ശ്വസിൈതൈശ്ചവ ശിേരാഭിഹനേനന ച
ഭൂമിപാതാഭിഘാൈതശ്ച ദുഃഖം ീഷു േയാജേയത്
ആനന്ദജം ചാർതിജം വാ ഈർഷ്യാസംഭൂതേമവ വാ
യത്പൂർവമുക്തം രുദിതം തത്സ് ീനീേചഷു േയാജേയത്
സം മാേവഗേചഷ്ടാഭിശ്ശ സമ്പാതേനന ച
പുരുഷാണാം ഭയം കാര്യം ൈധര്യാേവഗബലാദിഭിഃ
ചലതാരകേന ത്വാദ്ഗാൈ ഃ രിതകമ്പിൈതഃ
സ സ്തഹൃദയത്വാച്ച പാർശ്വാഭ്യാമവേലാകൈനഃ
ഭർതൃരേന്വഷണാൈച്ചവമുൈച്ചരാ ന്ദനാദപി

ിയസ്യാലിംഗനാൈച്ചവ ഭയം കാര്യം ഭേവത്സ് ിയാഃ
മദാ േയ� ഭിഹിതാഃ പൂർവം േത ീനീേചഷു േയാജേയത്
മൃദുഭിഃ സ്ഖലിൈതർനിത്യമാകാശസ്യാവലംബനാത്
േന ാവഘൂർണൈനൈശ്ചവ സാലൈസ്യഃ കഥിൈതസ്തഥാ
ഗാ ാണാം കമ്പൈനൈശ്ചവ മദഃ കാേര്യാ ഭേവത്സ് ിയാഃ
അേനന വിധിനാ കാര്യഃ േയാഗാഃ കാരേണാത്ഥിതാഃ
പൗരുഷഃ ീകൃേതാ വാപി ഭാവാ ഹ്യഭിനയം തി
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സർേവ സലലിതാ ഭാവാസ്സ് ീഭിഃ കാര്യാഃ യത്നതഃ
ൈധര്യമാധുര്യസമ്പന്നാ ഭാവാഃ കാര്യാ പൗരുഷാഃ

ിപതാകാംഗുലീഭ്യാം തു വലിതാഭ്യാം േയാജേയത്
ശുകാശ്ച സാരികാൈശ്ചവ സൂക്ഷ്മാ േയ ചാപി പക്ഷിണഃ
ശിഖിസാരസഹംസാദ്യാഃ ലാ േയ� പി സ്വഭാവതഃ
േരചൈകരംഗഹാൈരശ്ച േതഷാമഭിനേയാ ഭേവത്
ഖേരാ ാശ്വതരാസിംഹവ്യാ േഗാമഹിഷാദയ
ഗതി ചൈരരംൈഗശ്ച േത� ഭിേനയാഃ േയാ ഭിഃ
ഭൂതാഃ പിശാചാ യക്ഷാശ്ച ദാനവാഃ സഹരാക്ഷൈസഃ
അംഗഹാൈരരവിനിർേദശ്യാ നാമസങ്കീർതനാദപി
അംഗഹാൈരർവിനിർേദശ്യാ അ ത്യക്ഷാ ഭവന്തി േയ

ത്യക്ഷാസ്ത്വഭിേനതവ്യാ ഭേയാേദ്വൈഗഃ സവിസ്മൈയഃ
േദവാശ്ച ചിൈഹ്നശ്ച ണാമകരൈണർഭാൈവശ്ച വിേചഷ്ടിൈതഃ
അഭിേനേയാ ഹ്യർഥവശാദ ത്യക്ഷാഃ േയാഗൈജ്ഞഃ
സേവ്യാത്ഥിേതന ഹേസ്തന ഹ്യരാേലന ശിരഃ േശത്
നേര� ഹ്യഭിവാദനം േഹ്യതദ ത്യേക്ഷ വിധീയേത
ഖടകാവർധമാേനന കേപാതാേഖ്യന വാ പുനഃ
ൈദവതാനി ഗുരൂംൈശ്ചവ മദാശ്ചാഭിവാദേയത്
ദിവൗകസശ്ച േയ പൂജ്യാഃ ത്യക്ഷാശ്ച ഭവന്തി േയ
താൻ മാൈണഃ ഭാൈവശ്ച ഗംഭീരാർൈഥശ്ച േയാജേയത്
മഹാജനം സഖീവർഗം വിടധൂർതജനം തഥാ
പരിമണ്ഡലസംേസ്ഥന ഹേസ്തനാഭിനേയനന്നരഃ
പർവതാൻ ാംശുേയാേഗന വൃക്ഷാംൈശ്ചവ സമു ിതാൻ

സാരിതാഭ്യാം ബാഹുഭ്യാമുത്ക്ഷിപ്താഭ്യാം േയാജേയത്
സമൂഹസാഗരം േസനാ ബഹുവിസ്തീർണേമവ ച
പതാകാഭ്യാം തു ഹസ്താഭ്യാമുത്ക്ഷിപ്താഭ്യാം ദർശേയത്
ശൗര്യം ൈധര്യം ച ഗർവം ച ദർപമൗദാര്യമു യം
ലലാടേദശസ്ഥാേനന ത്വരാേലനാഭിദർശേയത്
വേക്ഷാേദശാദപാവിദ്ധൗ കരൗ തു മൃഗശീർഷകൗ
വിസ്തീർണ േതാത്േക്ഷപൗ േയാജ്യൗ യസ്യാദപാവൃതം
അേധാമുേഖാത്താനതലൗ ഹസ്തൗ കിഞ്ചിത് സാരിതൗ
കൃത്വാ ത്വഭിനേയേദ്വലാം ബിലദ്വാരം ഗൃഹം ഗുഹാൻ
കാമം ശാപ ഹ സ്താൻ ജ്വേരാപഹതേചതസഃ
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ഏേതഷാം േചഷ്ടിതം കുര്യാദംഗാൈദ്യഃ സദൃൈശർബുൈധഃ
േദാലാഭിനയനം കുര്യാേദ്ദാലായാ വിേലാകൈനഃ
സംേഭാേക്ഷണ ച ഗാ ാണാം രജ്വശ്വാ ഹേണന ച
യദാ ചാംഗവതീ േഡാലാ ത്യക്ഷാ പുസ്തജാ ഭേവത്
ആസേനഷു വിഷ്ടാനാം കർതവ്യം ത േഡാലനം
ആകാശവചനാനീഹ വക്ഷ്യാമ്യാത്മഗതാനി ച
അപവാരിതകം ൈചവ ജനാന്തികമഥാപി ച
ദൂരസ്ഥാഭാഷണം യത്സ്യാദശരീരനിേവദനം
പേരാക്ഷാന്തരിതം വാക്യമാകാശവചനം തു തത്
തേ ാത്തരകൃൈതർവാൈക്യഃ സംലാപം സ േയാജേയത്
നാനാകാരണസംയുൈക്തഃ കാവ്യഭാവസമുത്ഥിൈതഃ
ഹൃദയസ്യ വേചാ യ തദാത്മഗതമീഷ്യേത
സവിതർകം ച തേദ്യാജ്യം ായേശാ നാടകാദിഷു
നിഗൂഢഭാവസംയുക്തമപവാരിതകം തം
കാര്യവശാദ വണം പാർശ്വഗൈതര്യജ്ജനാന്തികം തത്സ്യാത്
ഹൃദയസ്ഥം സവികൽപം ഭാവസ്ഥം ചാത്മഗതേമവ
ഇതി ഗൂഢാർഥയുക്താനി വചനാനീഹ നാടേക
ജനാന്തികാനി കർേണ തു താനി േയാജ്യാനി േയാ ഭിഃ
പൂർവവൃത്തം തു യത്കാര്യം ഭൂയഃ കഥ്യം തു കാരണാത്
കർണ േദേശ തദ്വാച്യം മാഗാത്തത്പുനരുക്തതാം
അവ്യഭിചാേരണ പേഠദാകാശജനാന്തികാത്മഗതപാഠ്യം

ത്യക്ഷപേരാക്ഷകൃതാനാമാത്മസമുത്ഥാൻ പരകൃതാംശ്ച
ഹസ്തമന്തരിതം കൃത്വാ ിപതാകം േയാ ഭിഃ
ജനാന്തികം േയാക്തവ്യമപവാരിതകം തഥാ
സ്വപ്നായിതവാക്യാർൈഥസ്ത്വഭിേനേയാ ന ഖലു ഹസ്തസഞ്ചാൈരഃ
സുപ്താഭിഹിൈതേരവ തു വാക്യാർൈഥഃ േസാ� ഭിേനയഃ സ്യാത്
മന്ദസ്വരസഞ്ചാൈരർവ്യക്താവ്യക്തം പുനരുക്തവചനാർഥം
പൂർവാനുസ്മരണകൃതം കാര്യം സ്വപ്നാഞ്ചിേത പാഠ്യം

ശിഥിലഗുരുകരുണാക്ഷരഘണ്ടാനുസ്വരിതവാക്യഗദ്ഗദൈജഃ
ഹിക്കാശ്വേസാേപതാം കാകും കുര്യാന്മരണകാേല
ഹിക്കാശ്വാേസാേപതാം മൂർേച്ഛാപഗേമ മരണവത്കഥേയത്
അതിമേത്തഷ്വപി കാര്യം തദ്വത്സ്വപ്നായിേത യഥാ പാഠ്യം
വൃദ്ധാനാം േയാജേയത്പാഠ്യം ഗദ്ഗദസ്ഖലിതാക്ഷരം
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അസമാപ്താക്ഷരം ൈചവ ബാലാനാം തു കലസ്വനം
നാനാഭാേവാപഗതം മരണാഭിനേയ ബഹുകീർതിതം തു
വിക്ഷിപ്തഹസ്തപാൈദർനിഭൃൈതഃ സൈന്നസ്തഥാ കാര്യം
വ്യാധി േത ച മരണം നിഷണ്ണഗാൈ സ േയാക്തവ്യം
ഹിക്കാശ്വാേസാേപതം തഥാ പരാധീനഗാ സഞ്ചാരം
വിഷപീേത� പി ച മരണം കാര്യം വിക്ഷിപ്തഗാ കരചരണം
വിഷേവഗസ യുക്തം വി രിതാംഗ ിേയാേപതം

േഥേമ േവേഗ കാർശ്യം ത്വഭിേനേയ േവപഥുർദ്വിതീേയ തു
ദാഹസ്തഥാ തൃതീേയ വിലല്ലികാ സ്യാച്ചതുർേഥ തു
േഫന പഞ്ചമേസ്ഥ തു ീവാ ഷേഷ്ഠ തു ഭജ്യേത
ജഡതാ സപ്തേമ തു സ്യാന്മരണം ത്വഷ്ടേമ ഭേവത്
ത ഥമേവേഗ തു ക്ഷാമവ കേപാലതാ
കൃശേത്വ� ഭിനയഃ കാേര്യാ വാക്യാനാമൽപഭാഷണം
സർവാംഗേവപഥും ച ക യനം തഥാംഗാനാം
വിക്ഷിപ്തഹസ്തഗാ ം ദാഹം ൈചവാപ്യഭിനേയ
ഉദ്വൃത്തനിേമഷത്വാദുദ്ഗാരച്ഛർദൈനസ്തഥാേക്ഷൈപഃ
അവ്യക്താക്ഷരകഥൈനഃ വിലല്ലികാമഭിനേയേദവം
ഉദ്ഗാരവമനേയാൈഗഃ ശിരസശ്ച വിേലാലൈനരേനകവിൈധഃ
േഫനസ്ത്വഭിേനതേവ്യാ നിഃസഞ്ജ്ഞതയാ നിേമൈഷശ്ച
അംസകേപാല ർശഃ ശിരേസാ� ഥ വിനാമനം ശിേരാ� പാംഗഃ
സർേവ ിഅയസംേമാഹാജ്ജഡതാേമവം ത്വഭിനേയ
സംമീലിതേന ത്വാത് വ്യാധിവിവൃദ്ധൗ ഭുജംഗദശനാദ്വാ
ഏവം ഹി നാട്യധർേമ മരണാനി ബുൈധഃ േയാജ്യാനി
സം േമഷ്വഥ േരാേഷഷു േശാകാേവശകൃേതഷു ച
യാനി വാക്യാനി യുജ്യേന്ത പുനരുക്തം ന േതഷ്വിഹ
സാധ്വേഹാ മാം ച േഹേഹതി കിം ത്വം മാമാവേദതി ച
ഏവംവിധാനി കാര്യാണി ദ്വി ിസംഖ്യാനി കാരേയത്

ത്യംഗഹീനം യത്കാവ്യം വികൃതം ച യുജ്യേത
ന ലക്ഷണകൃതസ്ത കാര്യസ്ത്വഭിനേയാ ബുൈധഃ
ഭാേവാ യേ ാത്തമാനാം തു ന തം മേധ്യഷു േയാജേയത്
േയാ ഭാവൈശ്ചവ മധ്യാനാം ന േത നീേചഷു േയാജേയത്
പൃഥക് പൃഥഗ്ഭാവരൈസരാത്മേചഷ്ടാസമുത്ഥിൈതഃ
േജ്യഷ്ഠമധ്യമനീേചഷു നാട്യം രാഗം ഹി ഗച്ഛതി
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ഏേത� ഭിനയവിേശഷാഃ കർതവ്യാഃ സത്ത്വഭാവസംയുക്താഃ
അേന്യ തു ലൗകികാ േയ തു േത സർേവ േലാകവത്കാര്യാഃ
നാനാവിൈധര്യഥാ പുൈഷ്പർമാലാം ഥ്നാതി മാല്യകൃത്
അംേഗാപാംൈഗ രൈസർഭാൈവസ്തഥാ നാട്യം േയാജേയത്
യാ യസ്യ ലീലാ നിയതാ ഗതിശ്ച
രംഗ വിഷ്ടസ്യ നിധാനയുക്തഃ
താേമവ കുര്യാദവിമുക്തസേത്ത്വാ
യാവന്നരംഗാത് തിനിർവൃതഃ സ്യാത്
ഏവേമേത മയാ േ ാക്താ നാേട്യ ചാഭിനയാഃ മാത്
അേന്യ തു ലൗകികാ േയ േത േലാകാദ് ാഹ്യാഃ സദാ ബുൈധഃ
േലാേകാ േവദസ്തഥാധ്യാത്മം മാണം ിവിധം തം
േവദാധ്യാത്മപദാർേഥഷു ാേയാ നാട്യം തിഷ്ഠിതം
േവദാധ്യാേത്മാപപന്നം തു ശബ്ദച്ഛന്ദസ്സമന്വിതം
േലാകസിദ്ധം ഭേവത്സിദ്ധം നാട്യം േലാകാത്മകം തഥാ
ന ച ശക്യം ഹി േലാകസ്യ സ്ഥാവരസ്യ ചരസ്യ ച
ശാേ ണ നിർണയം കർതും ഭാവേചഷ്ടാവിധിം തി
നാനാശീലാഃ കൃതയഃ ശീേല നാട്യം തിഷ്ഠിഅതം
തസ്മാേല്ലാക മാണം ഹി വിേജ്ഞയം നാട്യേയാ ഭിഃ
ഏതാൻ വിധീംശ്ചാഭിനയസ്യ സമ്യഗ്വിജ്ഞായ
രംേഗ മനുജഃ യുങ്ക്േത
സ നാട്യതത്ത്വാഭിനയ േയാക്താ
സംമാനമ ്യം ലഭേത ഹി േലാേക
ഏവേമേത ഹ്യഭിനയാ വാങ്േനപഥ്യാംഗസംഭവാഃ

േയാഗേജ്ഞന കർതവ്യാ നാടേക സിദ്ധിമിച്ഛതാ
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ ചി ാഭിനേയാ നാമ
പഞ്ചവിംേശാ� ധ്യായഃ
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ഷഡ്വിംേശാ�ധ്യായഃ

അനുരൂപാ വിരൂപാ ച തഥാ രൂപാനുരൂപിണീ
ി കാേരഹ പാ ാണാം കൃതിശ്ച വിഭാവിതാ

നാനാവസ്ഥാ ിേയാേപതാ ഭൂമികാ കൃതിസ്തഥാ
ഭൃശമുേദ്യാതേയന്നാട്യം സ്വഭാവകരണാ യം
ബഹുബാഹൂബഹുമുഖാസ്തഥാ ച വികൃതാനനാഃ
പശുശ്വാപദവ ാശ്ച ഖേരാ ാശ്ച ഗജാനനാഃ
ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ നാനാരൂപാ ഭവന്തി േയ
ആചാേര്യണ തു േത കാര്യാ മൃത്കാഷ്ഠജതുചർമഭിഃ
സ്വാഭാവിേകന രൂേപന വിേശ ംഗമണ്ഡലം
ആത്മരൂപമവച്ഛാദ്യ വർണൈകർഭൂഷൈണരപി
യാദൃശം യസ്യ യ പം കൃത്യാ ത താദൃശം
വേയാേവഷാനുരൂേപണ േയാജ്യം നാട്യകർമണി
യഥാ ജീവത്സ്വഭാവം ഹി പരിത്യജ്യാന്യേദഹികം
പരഭാവം കുരുേത പരഭാവം സമാ ിതഃ
ഏവം ബുധഃ പരംഭാവം േസാ�സ്മീതി മനസാ സ്മരൻ
േയഷാം വാഗംഗലീലാഭിേശ്ചഷ്ടാഭി സമാചേരത്
സുകുമാര േയാേഗാ േയാ രാജ്ഞാമാേമാദസംഭവഃ
ശൃംഗാരരസമാസാദ്യ തന്നാരീഷു േയാജേയത്
യുേദ്ധാദ്ധതാവിദ്ധകൃതാ സംരംഭാരഭടാശ്ച േയ
ന േത ീഭിഃ േയാക്തവ്യാഃ േയാക്തവ്യാഃ പുരുേഷഷു േത
അനുദ്ഭടമസം ാന്തമനാവിദ്ധാംഗേചഷ്ടിതം
ലയതാലകലാപാത മാണനിയതാക്ഷരം
സുവിഭക്തപദാലാപമനി രമകാഹലം
ഈദൃശം യദ്ഭേവന്നാട്യം നാരീഭിശ്ച േയാജേയത്
ഏവം കാര്യം േയാഗൈജ്ഞർഭൂമികാവിനിേവശനം

ിേയാ ഹി ീഗേതാ ഭാവഃ പൗരുഷഃ പുരുഷസ്യച
യഥാ വേയാ യഥാവസ്ഥമനുരൂേപതി സാ താ
പുരുഷഃ ീകൃതം ഭാവം രൂപാത് കുരുേത തു യഃ
രൂപാനുരൂപാ സാ േജ്ഞയാ േയാേഗ കൃതിർബുധഃ
ഛന്ദതഃ പൗരുഷീം ഭൂമിം ീ കുര്യാദനുരൂപതഃ
ന പര രേചഷ്ടാസു കാര്യൗ സ്ഥവിരബാലിശൗ
പാഠ്യ േയാേഗ പുരുഷാഃ േയാക്തവ്യാ ഹി സം േത

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 281

ീണാം സ്വഭാവമധുരാഃ കണ്ഠാഃ പുംസാം തു ബലവന്തഃ
യദ്യപി പുരുേഷാ വിദ്യാത് ഗീതവിധാനം ച ലക്ഷേണാേപതം
മാധുര്യഗുണവിഹീനം േശാഭാം ജനേയന്ന തദ്ഗീതം
യ ീണാം പാഠ്യാദ്ഗുൈണർനരാണാം ച കണ്ഠമാധുര്യം

കൃതിവിപര്യയജനിതൗ വിേജ്ഞയൗ താവലങ്കാരൗ
ാേയണ േദവപാർഥിവേസനാപതിമുഖ്യപുരുഷഭവേനഷു
ീജനകൃതാഃ േയാഗാ ഭവന്തി പുരുഷസ്വഭാേവന

രംേഭാർവശീ ഭൃതിഷു സ്വർേഗ നാട്യം തിഷ്ഠിതം
തൈഥവ മാനുേഷ േലാേക രാജ്ഞാമന്തഃപുേരഷ്വിഹ
ഉപേദഷ്ടവ്യമാചാൈര്യഃ യേത്നനാംഗനാജേന
ന സ്വയം ഭൂമികാഭ്യാേസാ ബുൈധഃ കാര്യ നാടേക

ീഷു േയാജ്യഃ യേത്നന േയാഗഃ പുരുഷാ യഃ
യസ്മാത്സ്വഭാേവാപഗേതാ വിലാസഃ ീഷു വിദ്യേത
തസ്മാത്സ്വഭാവമധുരമംഗം സുലഭസൗഷ്ഠവം
ലലിതം സൗഷ്ഠവം യച്ച േസാ�ലങ്കാരഃ പേരാ മതഃ

േയാേഗാ ദ്വിവിധൈശ്ചവ വിേജ്ഞേയാ നാടകാ യഃ
സുകുമാരസ്തഥാവിേദ്ധാ നാനാഭാവരസാ യഃ
നാടകം സ കരണം ഭാേണാ വീഥ്യങ്ക ഏവ ച
േജ്ഞയാനി സുകുമാരാണി മാനുൈഷരാ ിതാനി തു
സുകുമാര േയാേഗാ�യം രാജ്ഞാമാേമാദകാരകഃ
ശൃംഗാരസമാസാദ്യ ീണാം ത േയാജേയത്
യുേദ്ധാദ്ധതാവിദ്ധകൃതാസംരംഭാരഭടാശ്ച േയ
ന േത ീണാം കർതവ്യാഃ കർതവ്യാഃ പുരുൈഷർഹി േത
യഥാവിദ്ധാംഗഹാരം തു േഭദ്യേഭദ്യാഹവാത്മകം
മാേയ ജാലബഹുലം പുസ്തൈനപഥ്യദീപിതം
പുരുഷ ായസഞ്ചാരമൽപ ീകമേഥാദ്ധതം
സാത്വത്യാരഭടീഇയുക്തം നാട്യമാവിദ്ധസഞ്ജ്ഞിതം
ഡിമഃ സമവകാരശ്ച വ്യാേയാേഗഹാമൃഗൗ തഥാ
ഏതാന്യാവിദ്ധസഞ്ജ്ഞാനി വിേജ്ഞയാനി േയാ ഭിഃ
ഏഷാം േയാഗഃ കർതേവ്യാ േദവദാനവരാക്ഷൈസഃ
ഉദ്ധതാ േയ ച പുരുഷാഃ ശൗര്യവീര്യസമന്വിതാഃ
േയാഗ്യഃ സ ച യത്നഃ കർതവ്യഃ സതത മാേദന
ന ഹി േയാഗ്യയാ വിനാ ഭവതി ച ഭാവരസസൗഷ്ഠവം കിഞ്ചിത്
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സംഗീതപരിേ േശാ നിത്യം മദാജനസ്യ ഗുണ ഏവ
യന്മധുരകർകശത്വം ലഭേത നാട്യ േയാേഗണ

മദാഃ നാട്യവിലാൈസർലഭേത യത് കുസുൈമർവിചി ലാവണ്യം
കാേമാപചാരകുശലാ ഭവന്തി ച കാമ്യാ വിേശേഷണ
ഗീതം വൃത്തം തഥാ വാദ്യം സ്താരഗമന ിയാ
ശിഷ്യനിഷ്പാദനം ൈചവ ഷഡാചാര്യഗുണാഃ താഃ
ഏതാനി പഞ്ച േയാ േവത്തി സ ആചാര്യഃ കീർതിതഃ
ഊഹാേപാഹൗ മതിൈശ്ചവ തിർേമധാ തൈഥവ ച
േമധാ തിർഗുണ ാഘാരാഗഃ സംഘർഷ ഏവ ച
ഉത്സാഹശ്ച ഷേഡൈവതാൻ ശിഷ്യസ്യാപി ഗുണാൻ വിദുഃ
ഏവം കാര്യം േയാഗൈജ്ഞർനാനാഭൂമിവികൽപനം
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി സിദ്ധീനാമപി ലക്ഷണം
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ വികൃതിവികൽേപാ
നാമ ഷഡ്വിംേശാ�ധ്യായഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 283

സപ്തവിംേശാ�ധ്യായഃ

സിദ്ധീനാം തു വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം നാടകാ യം
യസ്മാത് േയാഗഃ സർേവാ�യം സിദ്ധ്യർഥംം സ ദർശിതഃ
സിദ്ധി ദ്വിവിധാ േജ്ഞയാ വാങ്മേനാംഗസമുദ്ഭവാ
ൈദവീ ച മാനുഷീ ൈചവ നാനാഭാവസമുത്ഥിതാ
ദശാംഗാ മാനുഷീ സിദ്ധീർൈദവീ തു ദ്വിവിധാ താ
നാനാസത്ത്വാ യകൃതാ വാങ്ൈനപഥ്യശരീരജാ
സ്മിതാപഹാസിനീ ഹാസാ സാധ്വേഹാ കഷ്ടേമവ ച

ബദ്ധനാദാ ച തഥാ സിദ്ധിർേജ്ഞയാഥ വാങ്മയീ
പുലൈകശ്ച സേരാമാൈഞ്ചരഭ ത്ഥാൈനസ്തൈഥവ ച
േചലദാനാംഗുലിേക്ഷൈപഃ ശാരീരീ സിദ്ധിരിഷ്യേത
കിഞ്ചിച്ഛിേഷ്ടാ രേസാ ഹാേസ്യാ നൃത്യദ്ഭിര്യ യുജ്യേത
സ്മിേതന സ തി ാഹ്യഃ േ ക്ഷൈകർനിത്യേമവ ച
കിഞ്ചിദ ഷ്ടഹാസ്യം യത്തഥാ വചനേമവ ച
അർഥഹാേസ്യന തദ് ാഹ്യം േ ക്ഷൈകർനിത്യേമവ ഹി
വിദൂഷേകാേച്ഛദകൃതം ഭേവച്ഛിൽപകൃതം ച യത്
അതിഹാേസ്യന തദ് ാഹ്യം േ ക്ഷൈകർനിത്യേമവ തു
അേഹാകാരസ്തഥാ കാേര്യാ നൃണാം കൃതിസംഭവഃ
യദ്ധർമപദസംയുക്തം യഥാതിശയസംഭവം
ത സാധ്വിതി യദ്വാക്യം േയാക്തവ്യം ഹി സാധൈകഃ
വിസ്മയാവിഷ്ടഭാേവഷു ഹർഷാർേഥഷു ൈചവ ഹി
കരുേണ�പി േയാക്തവ്യം കഷ്ടം ശാ കൃേതന തു

ബദ്ധനാദാ ച തഥാ വിസ്മയാർേഥഷു നിത്യശഃ
സാധിേക്ഷേപഷു വാേക്യഷു ന്ദിതതനൂരുൈഹഃ
കുതൂഹേലാത്തരാേവൈധർബഹുമാേനന സാധേയത്
ദീപ്ത േദശം യത്കാര്യം േഛദ്യേഭദ്യാഹവാത്മകം
സവി വമേഥാത്ഫുല്ലം തഥാ യുദ്ധനിയുദ്ധജം

കമ്പിതാംസശീർഷഞ്ച സാ ം േസാത്ഥാനേമവ ച
തത്േ ക്ഷൈക കുശൈലസ്സാധ്യേമവം വിധാനതഃ
ഏവം സാധയിതൈവ്യഷാ തജ്ജ്ൈഞഃ സിദ്ധി മാനുഷീ
ൈദവികീഞ്ച പുനഃ സിദ്ധിം സ വക്ഷ്യാമി തത്ത്വതഃ
യാ ഭാവാതിശേയാേപതാ സത്ത്വയുക്താ തൈഥവ ച
സാ േ ക്ഷൈക കർതവ്യാ ൈദവീ സിദ്ധിഃ േയാഗതഃ
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ന ശേബ്ദാ ന യ ന േക്ഷാേഭാ ന േചാത്പാതനിദർശനം
സ ർണതാ ച രംഗസ്യ ൈദവീ സിദ്ധി സാ താ
ൈദവീ ച മാനുഷീ ൈചവ സിദ്ധിേരഷാ മേയാദിതാ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ഘാതാൈന്ദവസമുത്ഥിതൻ
ൈദവാത്മപരസമുത്ഥാ ിവിധാ ഘാതാ ബുൈധ വിേജ്ഞയാ
ഔത്പാതികശ്ചതുർഥഃ കദാചിദഥ സംഭവേത്യഷു
വാതാഗ്നിവർഷകുഞ്ജരഭുജംഗമണ്ഡപനിപാതാഃ
കീടവ്യാലപിപീലികപശു േവശനാശ്ച ൈദവകകൃതാ
ഘാതനതഃ പരമഹം പരയുക്താൻ സ വക്ഷ്യാമി
[ൈവവർണ്യം ചാേചഷ്ടം വി മിതത്വം തി േമാഹശ്ച
അന്യവചനം ച കാവ്യം തഥാംഗേദാേഷാ വിഹസ്തത്വം
ഏേത ത്വാത്മസമുത്ഥാ ഘാതാ േജ്ഞയാ േയാഗൈജ്ഞഃ ]
മാത്സര്യാേദ്ദ്വഷാദ്വാ തത്പക്ഷത്വാത്തഥാർഥേഭദത്വാത്
ഏേത തു പരസമുത്ഥാ േജ്ഞയാ ഘാതാ ബുൈധർനിത്യം
അതിഹസിതരുദിതവിേസ്ഫാടിതാന്യേഥാത്കൃഷ്ടനാലികാപാതാഃ
േഗാമയേലാഷ്ടപിപീലികാവിേക്ഷപാശ്ചാരിസംഭൂതാഃ
ഔത്പതികാശ്ച ഘാതാ മേത്താന്മത്ത േവശലിംഗകൃതഃ
പുനരാത്മസമുത്ഥാ േയ ഘാതാംസ്താംസ്താൻ വക്ഷ്യാമി
ൈവലക്ഷണ്യമേചഷ്ടിതവിഭൂമികത്വം തി േമാഷശ്ച
അന്യവചനം ച കാവ്യം തഥാർതനാേദാ വിഹസ്തത്വം
അതിഹസിതരുദിതവിസ്വരപിപീലികാകീടപശുവിരാവാശ്ച
മുകുടാഭരണനിപാതാ പുഷ്കരജാഃ കാവ്യേദാഷാശ്ച
അതിഹസിതരുദിതഹസിതാനി സിൈദ്ധർഭാവസ്യ ദൂഷകാണി സ ഃ
കീടപിപീലികപാതാ സിദ്ധിം സർവാത്മനാ ഘ്നാന്ത
വിവസ്വരമജാതതാലം വർണസ്വരസമ്പദാ ച പരിഹീണം
അജ്ഞാതസ്ഥാനലയം സ്വരഗതേമവംവിധം ഹന്യാത്
മുകുടാഭരണനിപാതഃ ബദ്ധനാദശ്ച നാശേനാ ഭവതി
പശുവിശസനം തഥ അ സ്യാദ്ബഹുവചനഘ്നം േയാേഗഷു
വിഷമം മാനവിഹീനം വിമാർജനം ചാകുല ഹാരം ച
അവിഭക്ത ഹേമാക്ഷം പുഷ്കരഗതമീദൃശം ഹന്തി
പുനരുേക്താ ഹ്യസമാേസാ വിഭക്തിേഭേദാ വിസന്ധേയാ�പാർഥഃ
ൈ ലിംഗജശ്ച േദാഷഃ ത്യക്ഷപേരാക്ഷസംേമാഹാഃ
ഛേന്ദാവൃത്തത്യാേഗാ ഗുരുലാഘവസങ്കേരാ യേതർേഭദഃ
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ഏതാനി യഥാ ലം ഘാതസ്ഥാനാഅനി കാവ്യസ്യ
േജ്ഞയൗ തു കാവ്യജാതൗ ദ്വൗ ഘാതാവ തി ിയൗ നിത്യം

കൃതിവ്യസനസമുത്ഥഃ േശേഷാദകനാലികത്വം
അ തിഭാഗം സ്ഖലനം വിസ്വരമുച്ചാരണം ച കാവ്യസ്യ
അസ്ഥാനഭൂഷണത്വം പതനം മുകുടസ്യ വി ംശഃ
വാജിസ്യന്ദനകുഞ്ജരഖേരാ ശിബികാവിമാനയാനാനാം
ആേരാഹണാവതരേണഷ്വനഭിജ്ഞത്വം വിഹസ്ത്വം

ഹരണകവചാനാമപ്യയഥാ ഹണം വിധാരണം ചാപി
അമുകുടഭൂഷണേയാഗശ്ചിര േവേശാ�ഥവാ രംേഗ
ഏഭിഃ സ്ഥാനവിേശൈഷർഘാതാ ലക്ഷ്യാ സൂരിഭിഃ കുശൈലഃ
യൂപാഗ്നിചയനദർഭ ഗ്ഭാണ്ഡപരി ഹാ ക്ത്വാ
സിദ്ധ്യാ മിേ ാ ഘാതസ്സർവഗതൈശ്ചകേദശേജാ വാപി
നാട്യകുശൈലഃ സേലഖ്യാ സിദ്ധിർവാ സ്യാദ്വിഘാേതാ വാ
നാേലേഖ്യാ ബഹുദിനജഃ സർവഗേതാ�വ്യക്തലക്ഷണവിേശഷഃ
യൈസ്ത്വകദിവസജാതസ്സ ത്യവേരാ�പി േലഖ്യസ്സ്യാത്
ജർജരേമാക്ഷ്യസ്യാേന്ത സിേദ്ധർേമാക്ഷ നാലികായാ
കർതവ്യസ്ത്വിഹ സതതം നാട്യൈജ്ഞഃ ാശ്നിൈകർവിധിനാ
ൈദേന്യ ദീനത്വമായാന്തി േത നാേട്യ േ ക്ഷകാഃ താഃ
േയ തുഷ്ടൗ തുഷ്ടിമായാന്തി േശാേക േശാകം ജന്തി ച
േയാ�ന്യസ്യ മേഹ മൂർേധാ നാന്ദീേ ാകം പേഠദ്ധി േദവസ്യ
സ്വവേശന പൂർവരംേഗ സിേദ്ധർഘാതഃ േയാഗസ്യ
േയാ േദശഭാവരഹിതം ഭാഷാകാവ്യം േയാജേയദ്ബുദ്ധ്യാ
തസ്യാപ്യഭിേലഖ്യഃ സ്യാദ്ഘാേതാ േദശഃ േയാഗൈജ്ഞഃ
കഃ ശേക്താ നാട്യവിധൗ യഥാവദുപപാദനം േയാഗസ്യ
കർതും വ്യ മനാ വാ യഥാവദുക്തം പരിജ്ഞാതം
തസ്മാദ്ഗംഭീരാർഥാഃ ശബ്ദാ േയ േലാകേവദസംസിദ്ധാഃ
സർവജേനന ാഹ്യാ േയാജ്യാ നാടേക വിധിവത്
ന ച കിഞ്ചിദ്ഗുണഹീനം േദാൈഷഃ പരിവർജിതം ന ചാകിഞ്ചിത്
തസ്മാന്നാട്യ കൃതൗ േദാഷാ നാട്യാർഥേതാ ാഹ്യാ
ന ച നാദര കാേര്യാ നേടന വാഗംഗസത്ത്വേനപേഥ്യ
രസഭാവേയാശ്ച ഗീേതഷ്വാേതാേദ്യ േലാകയുക്ത്യാം ച
ഏവേമത വിേജ്ഞയം സിദ്ധീനാം ലക്ഷണം ബുൈധഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ാശ്നികാനാം തു ലക്ഷണം
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ചാരി ാഭിജേനാേപതാഃ ശാന്തവൃത്താഃ കൃത മാഃ
യേശാധർമപരാൈശ്ചവ മധ്യസ്ഥവയസാന്വിതാഃ
ഷഡംഗനാട്യകുശലാഃ ബുദ്ധാഃ ശുചയഃ സമാഃ
ചതുരാേതാദ്യകുശലാഃ വൃത്തജ്ഞാസ്തത്ത്വദർശിനഃ
േദശഭാഷാവിധാനജ്ഞാഃ കലാശിൽപ േയാജകാഃ
ചതുർഥാഭിനേയാേപതാ രസഭാവവികൽപകാഃ
ശബ്ദച്ഛേന്ദാവിധാനജ്ഞാ നാനാശാ വിചക്ഷണാഃ
ഏവം വിധാ കർതവ്യാഃ ാശ്നികാ ദശരൂപേക
അവ്യൈ രി ിൈയഃ ശുദ്ധ ഊഹാേപാഹവിശാരദഃ
ത്യക്തേദാേഷാനുഅരാഗീ ച സ നാേട്യ േ ക്ഷകഃ തഃ
ന ൈചേവേത ഗുണാഃ സമ്യക് സർവസ്മിൻ േ ക്ഷേക താഃ
വിേജ്ഞയസ്യാ േമയത്വാത്സങ്കീർണാനാം ച പാർഷദി
യദ്യസ്യ ശിൽപം േനപഥ്യം കർമേചഷ്ടിതേമവ വാ
തത്തഥാ േതന കാര്യം തു സ്വകർമവിഷയം തി
നാനാശീലാഃ കൃതയഃ ശീേല നാട്യം വിനിർമിതം
ഉത്തമാധമമധ്യാനാം വൃദ്ധബാലിശേയാഷിതാം
തുഷ്യന്തി തരുണാഃ കാേമ വിദഗ്ധാഃ സമയാത്വിേത
അർേഥഷ്വർഥപരാൈശ്ചവ േമാേക്ഷ ചാഥ വിരാഗിണഃ
ശൂരാ വീരരൗേ ഷു നിയുേദ്ധഷ്വാഹേവഷു ച
ധർമാഖ്യാേന പുരാേണഷു വൃദ്ധാ ഷ്യന്തി നിത്യശഃ
ന ശക്യമധൈമർജ്ഞാതുമുത്തമാനാം വിേചഷ്ടിതം
തത്ത്വഭാേവഷു സർേവഷു തുഷ്യന്തി സതതം ബുധാഃ
ബാലാ മൂർഖാഃ ിയൈശ്ചവ ഹാസ്യൈനപഥ്യേയാഃ സദാ
യ േഷ്ടാ തുഷ്ടിമായാതി േശാേക േശാകമുൈപതി ച

ദ്ധഃ േ ാേധ ഭേയ ഭീതഃ സ േ ഷ്ഠഃ േ ക്ഷകഃ തഃ
ഏവം ഭാവാനുകരേണ േയാ യസ്മിൻ വിേശന്നരഃ
സ ത േ ക്ഷേകാ േജ്ഞേയാ ഗുൈണേരഭിരല തഃ
ഏവം ഹി േ ക്ഷകാ േജ്ഞയാഃ േയാേഗ ദശരൂപതഃ
സംഘർേഷ തു സമുത്പേന്ന ാശ്നികാൻ സംനിേബാധത
യജ്ഞവിന്നർതകൈശ്ചവ ഛേന്ദാവിച്ഛബ്ദവിത്തഥാ
അ വിച്ചി കൃേദ്വശ്യാ ഗന്ധർേവാ രജേസവകഃ
യജ്ഞവിദ്യജ്ഞേയാേഗ തു നർതേകാ�ഭിനേയ തഃ
ഛേന്ദാവിദ്വൃത്തബേന്ധഷു ശബ്ദവിത്പാഠ്യവിസ്തേര
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ഇഷ്വ വിത്സൗഷ്ഠേവ തു േനപേഥ്യ ൈചവ ചി കൃത്
കാേമാപചാേര േവശ്യാ ച ഗാന്ധർവഃ സ്വരകർമണി
േസവക പചാേര സ്യാേദേത ൈവ ാശ്നികാഃ താഃ
ഏഭിർദൃഷ്ടാന്തസംയുൈക്തർേദാഷാ വാച്യാസ്തഥാ ഗുണാഃ
അശാ ജ്ഞാ വിവാേദഷു യഥാ കൃതികർമതഃ
അൈഥേത ശ്നികാ േജ്ഞയാഃ കഥിതാ േയ മയാനഘാഃ
ശാ ജ്ഞാനാദ്യദാ തു സ്യാത്സംഘർഷഃ ശാ സം യഃ
ശാ ാമാണനിർമാൈണർവ്യവഹാേരാ ഭേവത്തദാ
ഭർതൃനിേയാഗാദേന്യാ�ന്യവി ാത്സ്പർധയാപി ഭരതാനാം
അർഥപതാകാ േഹേതാസ്സംഘർേഷാ നാമ സംഭവതി
േതഷാം കാര്യം വ്യവഹാരദർശനം പക്ഷപാതവിരേഹണ
കൃത്വാ പണം പതാകാം വ്യവഹാരഃ സ ഭവിതവ്യ
സർൈവരനന്യമതിഭിഃ സുേഖാപവിൈഷ്ടശ്ച ശുദ്ധഭാൈവശ്ച
ൈയർേലഖകഗമകസഹായാസ്സഹ സിദ്ധിഭിർഘാതാഃ
നാത്യാസൈനർനദൂരസംസ്ഥിൈതഃ േ ക്ഷൈക ഭവിതവ്യം
േതഷാമാസനേയാേഗാ ദ്വാദശഹസ്തസ്ഥിതഃ കാര്യഃ
യാനി വിഹിതാനി പൂർവം സിദ്ധിസ്ഥാനാനി താനി ലക്ഷ്യാണി
ഘാതാശ്ച ലക്ഷണീയാഃ േയാഗേതാ നാട്യേയാേഗ തു
ൈദവാദ്ഘാതസമുത്ഥാഃ പേരാത്ഥിതാ വാ ബുൈധർനൈവർേലഖ്യാഃ
ഘാതാ നാട്യസമുത്ഥാ ഹ്യാത്മസമുത്ഥാ േലഖ്യാഃ സ ഃ
ഘാതാ യസ്യ ത്വൽപാഃ സംഖ്യാതാഃ സിദ്ധയശ്ച ബഹുലാഃ സ ഃ
വിദിതം കൃത്വാ രാജ്ഞസ്തൈസ്മ േദയാ പതാകാ ഹി
സിധ്യതിശയാത്പതാകാ സമസിദ്ധൗ പാർഥിവാജ്ഞയാ േദയാ
അഥ നരപതിഃ സമഃ സ്യാദുഭേയാരപി സാ തദാ േദയാ
ഏവം വിധിൈജ്ഞര്യഷ്ടേവ്യാ വ്യവഹാരഃ സമഞ്ജസാം
സ്വസ്ഥചിത്തസുഖാസിൈനഃ സുവിശിൈഷ്ടർഗുണാർഥിഭിഃ
വിമൃശ്യ േ ക്ഷൈകർ ാഹ്യം സർവരാഗപരാംഗമുൈഖഃ
സാധന ദൂഷണാഭാസഃ േയാഗസമയാ ിൈതഃ
സമത്വമംഗമാധുര്യം പാഠ്യം കൃതേയാ രസാഃ
വാദ്യം ഗാനം സേനപഥ്യേമതജ്ജ്േഞയം യത്നതഃ
ഗീതവാദി താേലന കലാന്തരകലാസു ച
ഉഅദംഗം ിയേത നാട്യം സമന്താത് സമമുച്യേത
അംേഗാപാംഗസമായുക്തം ഗീതതാലലയാന്വിതം
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ഗാനവാദ്യസമത്വം ച തദ്ബുൈധഃ സമമുച്യേത
സനിർഭുഗ്നമുരഃ കൃത്വാ ചതുര തൗ കരൗ

ീവാഞ്ചിതാ തഥാ കര്യാ ത്വംഗമാധുര്യേമവ ച
പൂർേ ാക്താനീഹ േശഷാണി യാനി വ്യാണി സാധൈക ഹ്
വദ്യാദീനാം പുനർവു ാ ലക്ഷണം സന്നിേബാധത
വാദ്യ ഭൃതേയാ ഗാനം വാദ്യമാണാനി നിർദിേശത്
യാനി സ്ഥാനാനി സിദ്ധീനാം ൈതഃ സിദ്ധിം തു കാശേയത്
ഹർഷാദംഗസമുദ്ഭൂതാം നാനാരസസമുത്ഥിതാം
വാരകാലാ വിേജ്ഞയാ നാട്യൈജ്ഞർവിവിധാ യാഃ
ദിവൈസൈശ്ചവ രാ ിശ്ച തേയാർവാരാൻ നിേബാധത
പൂർവാഹ്ണസ്ത്വഥ മധ്യാഹ്നസ്ത്വപരാഹ്ണസ്തൈഥവ ച
ദിവാ സമുത്ഥാ വിേജ്ഞയാ നാട്യവാരാഃ േയാഗതഃ

ാേദാഷികാർധരാ ിശ്ച തഥാ ാഭാതിേകാ�പരഃ
നാട്യവാരാ ഭവേന്ത്യേത രാ ാവിത്യനുപൂർവശഃ
ഏേതഷാം അ യേദ്യാജ്യം നാട്യകാര്യം രസാ യം
തദഹം സ വക്ഷ്യാമി വാരകാലസമാ യം
യേ ാ രമണീയം സ്യാദ്ധർേമാത്ഥനകൃതം ച യത്
പൂർവാഹ്േണ തത് േയാക്തവ്യം ശുദ്ധം വാ വികൃതം തഥാ
സേത്ത്വാത്ഥാനഗുൈണര ക്തം വാദ്യഭൂയിഷ്ഠേമവ ച
പുഷ്കലം സത്ത്വയുക്തം ച അപരാഹ്േണ േയാജേയത്
ൈകശികീവൃത്തിസംയുക്തം ശൃംഗാരസസം യം
നൃത്യവാദി ഗീതാഢ്യം േദാേഷ നാട്യമിഷ്യേത
യന്നർമഹാസ്യബഹുലം കരുണ ായേമവ ച

ഭാതകാേല തത്കാര്യം നാട്യം നി ാവിനാശനം
അർധരാേ നിയുഞ്ജീത സമധ്യാേഹ്ന തൈഥവ ച
സന്ധ്യാേഭാജനകാേല ച നാട്യം ൈനവ േയാജേയത്
ഏവം കാലം ച േദശം ച സമീക്ഷ്യ ച ബലാബലം
നിത്യം നാട്യം യുഞ്ജീത യഥാഭാവം യഥാരസം
അഥവ േദശകാലൗ ച ന പരീക്ഷ്യൗ േയാ ഭിഃ
യൈഥവാജ്ഞാപേയദ്ഭർതാ തദാ േയാജ്യമസംശയം
തഥാ സമുദിആതാൈശ്ചവ വിേജ്ഞയാ നാടകാ ിതാഃ
പാ ം േയാഗമൃദ്ധിശ്ച വിേജ്ഞയാ േയാ ഗുണാഃ
ബുദ്ധിമത്വം സുരൂപത്വം ലയതാലജ്ഞതാ തഥാ
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രസഭാവജ്ഞതാ ൈചവ വയസ്സ്ഥത്വം കുതൂഹലം
ഹണം ധാരണം ൈചവ ഗാ ാൈവകല്യേമവ ച

നിജസാധ്വസേതാത്സാഹ ഇതി പാ ഗേതാ വിധിഃ
സുവാദ്യതാ സുഗാനത്വം സുപാഠ്യത്വം തൈഥവ ച
ശാ കർമസമാേയാഗഃ േയാഗ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
ശുചിഭൂഷണതായാം തു മാല്യാഭരണവാസസാം
വിചി രചനാ ൈചവ സമൃദ്ധിരിതി സഞ്ജ്ഞിതാ
യദാ സമുദിതാഃ സർേവ ഏകീഭൂതാ ഭവന്തി ഹി
അലങ്കാരാഃ സകുതപാ മന്തേവ്യാ നാടകാ യാഃ
ഏതദുക്തം ദ്വിജേ ഷ്ഠാഃ സിദ്ധീനാം ലക്ഷണം മയാ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമ്യാേതാദ്യാനാം വികൽപനം
ഇതി ഭാരതീേയ നാട്യശാേ സിദ്ധിവ്യഞ്ജേകാ
നാമ സപ്തവിംേശാ�ധ്യായഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 290

അഷ്ടാവിംേശാഽധ്യായഃ

ആേതാദ്യവിധിമിദാനീം വക്ഷ്യാമഃ
തതം ൈചവാവനദ്ധം ച ഘനം സുഷിരേമവ ച
ചതുർവിധം തു വിേജ്ഞയമാേതാദ്യം ലക്ഷണാന്വിതം
തതം ത ീകൃതം േജ്ഞയമവനദ്ധം തു പൗഷ്കരം
ഘനം താല വിേജ്ഞയഃ സുഷിേരാ വംശ ഉച്യേത

േയാഗ ിവിേധാ േഹ്യഷാം വിേജ്ഞേയാ നാടകാ യഃ
തതം ൈചവാവനദ്ധം ച തഥാ നാട്യകൃേതാഽപരഃ
തതഃ കുതപവിന്യാേസാ ഗായനഃ സപരി ഹഃ
ൈവപഞ്ചിേകാ ൈവണികശ്ച വംശവാദസ്തൈഥവ ച
മാർദംഗികഃ പാണവികസ്തഥാ ദാർദുരിേകാ ബുൈധഃ
അവനദ്ധവിധാേവഷ കുതപഃ സമുദാഹൃതഃ /
ഉത്തമാധമമധ്യാഭിസ്തഥാ കൃതിഭിര തഃ
കുതേപാ നാട്യേയാേഗ തു നാനാേദശസമാ യഃ
ഏവം ഗാനം ച വാദ്യം ച നാട്യം ച വിവിധാ യം
അലാതച തിമം കർതവ്യം നാട്യേയാ ഭിഃ
യ ത ീകൃതം േ ാക്തം നാനാേതാദ്യസമാ യം
ഗാന്ധർവമിതി തജ്ജ്േഞയം സൢഅരതാലപദാത്മകം
അത്യർഥമിഷ്ടം േദവാനാം തഥാ ീതികരം പുനഃ
ഗന്ധർവാണാം ച യസ്മാദ്ധി തസ്മാദ്ഗന്ധർവമുച്യേത
അസ്യ േയാനിർഭേവദ്ഗാനം വീണാ വംശസ്തൈഥവ ച
ഏേതഷാം ൈചവ വക്ഷ്യാമി വിധിം സൢഅരസമുത്ഥിതം
ഗാന്ധർവം ിവിധം വിദ്യാത്സൢഅരതാലപദാത്മകം

ിവിധസ്യാപി വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം കർമ ൈചവ ഹി
ദ്വ്യധിഷ്ഠാനാഃ സൢഅരാ ൈവണാഃ ശാരീരാശ്ച കീർതിതാഃ
ഏേതഷാം സ വക്ഷ്യാമി വിധാനം ലക്ഷണാന്വിതം
സൢഅരാ ാമൗ മൂർച്ഛനാശ്ച താനാഃ സ്ഥാനാനി വൃത്തയഃ
ശുഷ്കം സാധാരേണ വർണാ ഹ്യലങ്കാരാശ്ച ധാതവഃ

തേയാ യതയൈശ്ചവ നിത്യം സൢഅരഗതാത്മകാഃ
ദാരവ്യാം സമവായ വീണായാം സമുദാഹൃതഃ
സൢഅരാ ാമാവലങ്കാരാ വർണാഃ സ്ഥാനാനി ജാതയഃ
സാധാരേണ ച ശരീര്യാം വീണായാേമഷ സം ഹഃ
വ്യഞ്ജനാനി സൢഅരാ വർണാഃ സന്ധേയാഽഥ വിഭക്തയഃ
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നാമാഖ്യാേതാപസർഗാശ്ച നിപാതാസ്തദ്ധിതാഃ കൃതഃ
ഛേന്ദാവിധിരലങ്കാരാ േജ്ഞയഃ പദഗേതാ വിധിഃ
നിബദ്ധം ചാനിബദ്ധം ച ദ്വിവിധം തത്പദം തം

വസ്തൢആഌആപനിഷ്കാമൗ വിേക്ഷേപാഽഥ േവശനം
ശമ്യാ താലഃ സന്നിപാതഃ പരിവർതഃ സവ കഃ
മാ ാ കരണാങ്ഗാനി വിവാരീ യതേയാ ലയാഃ
ഗീതേയാഽവയവാ മാർഗാഃ പാദമാർഗാഃ സപാണയഃ
ഇേത്യകവിംശതിവിധം േജ്ഞയം താലഗതം ബുൈധഃ
ഗാന്ധർവസം േഹാ േഹ്യഷ വിസ്തരം തു നിേബാധത
ത സൢഅരാഃ
ഷഡ്ജശ്ച ഋഷഭൈശ്ചവ ഗാന്ധാേരാ മധ്യമസ്തഥാ
പഞ്ചേമാ ൈധവതൈശ്ചവ സപ്തേമാഽഥ നിഷാദവാൻ
ചതുർവിധത്വേമേതഷാം വിേജ്ഞയം ഗാനേയാ ഭിഃ
വാദീ ൈചവാഥ സംവാദീ വിവാദീ ചാനുവാദ്യപി
സംവാേദാ മധ്യമ ാേമ പഞ്ചമസ്യർഷഭസ്യ ച
ഷഡ്ജ ാേമ തു ഷഡ്ജസ്യ സംവാദഃ പഞ്ചമസ്യ ച
തിേ ാ ദൢഏ ച ചത ശ്ച ചത സ്തി ഏവ ച
ദൢഏ ൈചവാദ്യ ചത ശ്ച ഷഡ്ജ ാേമ ഭേവദ്വിധിഃ
ചതുഃ തിർഭേവത് ഷഡ്ജ ഋഷഭ ി തിഃ തഃ
ദൢഇ തിൈശ്ചവ ഗാന്ധാേരാ മധ്യമശ്ച ചതുഃ തിഃ
പഞ്ചമസ്തദ്വേദവ സ്യാത് ി തിർൈധവേതാ മതഃ
ദൢഇ തിശ്ച നിഷാദഃ സ്യാത് ഷഡ്ജ ാേമ വിധിർഭേവത്
അഥ മൂർച്ഛനാഃ ദൢഐ ാമിക്യശ്ചതുർദശ
ആദാവുത്തരമ ാ സ്യാ ജനീ േചാത്തരായതാ
ചതുർഥീ ശുദ്ധഷഡ്ജാ തു പഞ്ചമീ മത്സരീകൃതാ
അശൢഅ ാന്താ തഥാ ഷഷ്ഠീ സപ്തമീ ചാഭിരുദ്ഗതാ
ഷഡ്ജ ാമാ ിതാ േഹ്യതാ വിേജ്ഞയാഃ സപ്തമൂർച്ഛനാഃ
ഷഡ്േജ േചാത്തരമ ാ സ്യാദൃഷേഭ ചാഭിരുദ്ഗതാ
അശൢഅ ാന്താ തു ഗാന്ധാേര മധ്യേമ മത്സരീകൃതാ
പഞ്ചേമ ശുദ്ധഷഡ്ജാ സ്യാൈദ്ധവേത േചാത്തരായതാ
നിഷാേദ രജനീ ച സ്യാദിേത്യതാഃ ഷഡ്ജമൂർച്ഛനാഃ
അഥ മധ്യമ ാേമ
സൗവീരീ ഹരിണാശ്ഌആ ച സ്യാത്കേലാപനതാ തഥാ
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ശുദ്ധമധ്യാ തഥാ മാർഗീ പൗരവീ ഹൃഷ്യകാ തഥാ
മധ്യമ ാമജാ േഹ്യതാ വിേജ്ഞയാഃ സപ്തമൂർച്ഛനാഃ
അപി ച

മയുക്താഃ സൢഅരാഃ സപ്ത മൂർച്ഛേനത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതാഃ
ഷട്പഞ്ചസൢഅരകാസ്താനാഃ ഷാഡവൗഡുവിതാ യാഃ
സാധാരണകൃതാൈശ്ചവ കാകലീസമല താഃ
അന്തരസൢഅരസംയുക്താ മൂർച്ഛനാ ാമേയാർദൢഅേയാഃ
യഥാ
ഛായാസു ഭവതി ശീതം സൢഏേദാ ഭവതി ചാതപസ്ഥസ്യ
ന ച നാഗേതാ വസേന്താ ന ച നിഃേശഷഃ ശിശിരകാലഃ
ഭവതശ്ചാ
അന്തരസൢഅരസംേയാേഗാ നിത്യമാേരാഹിസം യഃ
കാേര്യാ ഹ്യൽേപാ വിേശേഷണ നാവേരാഹീ കദാചന

ിയമാേണാഽവേരാഹീ സ്യാദൽേപാ വാ യദി വാ ബഹുഃ
ജാതിരാഗം തിം ൈചവ നയേന്ത തൢഅന്തരസൢഅരാഃ ഇതി
ജാതീരിദാനീം വക്ഷ്യാമഃ
സൢഅരസാധാരണഗതാസ്തിേ ാ േജ്ഞയാ ജാതയഃ
മധ്യമാ പഞ്ചമീ ൈചവ ഷഡ്ജമധ്യാ തൈഥവ ച
ആസാമംശാ വിേജ്ഞയാഃ ഷഡ്ജമധ്യമപഞ്ചമാഃ
യഥാ സൢഅം ദുർബലതരാ വ്യക്താ സാ പഞ്ചമീ തഥാ
ജാതേയാഽഷ്ടാദേശേത്യവം ഹ്മണാഭിഹിതം പുരാ
താസ്തൢഅഹം വർതയിഷ്യാമി ഹാംശാദിവിഭാഗതഃ
ഷാഡ്ജീ ൈചവാർഷഭീ ൈചവ ൈധവത്യഥ നിഷാദിനീ
ഷഡ്േജാദീച്യവതീ ൈചവ തഥാ ൈവ ഷഡ്ജൈകശികീ
ഷഡ്ജമധ്യാ തഥാ ൈചവ ഷഡ്ജ ാമസമാ യാഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി മധ്യമ ാമസം ിതാഃ
ഗാന്ധാരീ മധ്യമാ ൈചവ ഗാന്ധാേരാദീച്യവാ തഥാ
പഞ്ചമീ രക്തഗാന്ധാരീ തഥാ ഗാന്ധാരപഞ്ചമീ
മധ്യേമാദീച്യവാ ൈചവ നന്ദയന്തി തൈഥവ ച
കർമാരവീ ച വിേജ്ഞയാ തഥാ ീ ൈകശികീ മതാ
സൢഅരസാധാരണഗതാസ്തിേ ാ േജ്ഞയാ ജാതയഃ
മധ്യമാ ഷഡ്ജമധ്യാ ച പഞ്ചമീ ൈചവ സൂരിഭിഃ
ആസാമംശാ വിേജ്ഞയാഃ ഷഡ്ജമധ്യമപഞ്ചമാഃ

https://thalilakkam.in/



നാട്യശാ ം - ഭരതമുനി 293

യഥാസൢഅം ദുർബലതരം വ്യത്യാസാത്ത്വ പഞ്ചമീ
ശുദ്ധാ വികൃതാൈശ്ചവ ഹി സമവായാജ്ജാതയ ജായേന്ത
പുനേരവാശുദ്ധകൃതാ ഭവന്ത്യൈഥകാദശാന്യാ
താസാം യന്നിർവൃത്താഃ സൢഅേരഷ്വഥാംേശഷു ജാതിഷു ച ജാതിഃ
തദ്വക്ഷ്യാമി യഥാവത്സങ്ക്േഷേപണ േമേണഹ
പര രവിനിഷ്പന്നാ േജ്ഞയാ േഹ്യവം തു ജാതയഃ
പൃഥ ക്ഷണസംയുക്താ ൈദ്വ ാമികാഃ സൢഅരാ യാഃ
ചതേ ാ ജാതേയാ നിത്യം േജ്ഞയാഃ സപ്തസൢഅരാ ബുൈധഃ
ചത ഃ ഷട്സൢഅരാ േജ്ഞയാഃ താഃ പഞ്ചസൢഅരാ ദശ
മധ്യേമാദീച്യവാ ൈചവ തഥാ ൈവ ഷഡ്ജൈകശികീ
കാർമാരവീ ച സ ർണാ തഥാ ഗാന്ധാരപഞ്ചമീ
ഷാഡ്ജ്യാ ീ നന്ദയന്തീ ച ഗാന്ധാേരാദീച്യവാ തഥാ
ചത ഃ ഷട്സൢഅരാ േഹ്യതാഃ േജ്ഞയാഃ പഞ്ച സൢഅരാ ദശ
ൈനഷാദീ ചാർഷഭീ ൈചവ ൈധവതീ ഷഡ്ജമധ്യമാ
ഷഡ്േജാദീച്യവതീ ൈചവ പഞ്ച ഷഡ്ജാ ിതാഃ താഃ
ഗാന്ധാരീ രക്തഗാന്ധാരീ മധ്യമാ പഞ്ചമീ തഥാ
ൈകശികീ ൈചവ പൈഞ്ചതാ മധ്യമ ാമസം യാഃ
യാസ്താഃ സപ്തസൢഅരാ േജ്ഞയാ യാൈശ്ചതാഃ ഷട്സൢഅരാഃ താഃ
കദാചിത് ഷാഡവീഭൂതാഃ കദാചിച്ചൗഡുേവ മതാഃ
ഷഡ്ജ ാേമ തു സ ർണാ വിേജ്ഞയാ ഷഡ്ജൈകശികീ
ഷട്സൢഅരാ ൈചവ വിേജ്ഞയാ ഷാഡ്ജീ ഗാന്ധാരേയാഗതഃ
ഗാന്ധാരപഞ്ചമീ ൈചവ മധ്യേമാദീച്യവാ തഥാ
പുനശ്ച ഷട്സൢഅരാ േജ്ഞയാ ഗാന്ധാേരാദീച്യവാ ബുൈധഃ
ആ ീ ച നന്ദയന്തീ ച മധ്യമ ാമസം യാഃ
ഏവേമതാ ബുൈധർേജ്ഞയാ ദൢഐ ാമിേക്യാഽപി ജാതയഃ
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി താസാമംശവികൽപനം
ഷട്സൢഅരാഃ സപ്തേമ ഹ്യംേശ േനഷ്യേന്ത ഷഡ്ജമധ്യമാഃ
സംവാദ്യേലാപാദ്ഗാന്ധാേര തദ്വേദവ ഹി േനഷ്യേത
ഗാന്ധാരീരക്തഗാന്ധാരീൈകശികീനാം തു പഞ്ചമഃ
ഷഡ്ജായാം ൈചവ ഗാന്ധാരമംശകം വിദ്ധി ഷാഡവം
ഷാഡവം ൈധവേത നാസ്തി ഷഡ്േജാദീച്യാമഥാംശേക
സംവാദ്യേലാപാത്സൈപ്തതാഃ ഷാട്സൢഅേര്യണ വിവർജിതാഃ
ഗാന്ധാരീരക്തഗാന്ധാേര്യാഃ ഷഡ്ജമധ്യമപഞ്ചമാഃ
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സപ്തമൈശ്ചവ വിേജ്ഞേയാ േയഷു നൗഡുവിതം ഭേവത്
ദൢഔ ഷഡ്ജമധ്യമാംേശാ തു ഗാന്ധാേരാഽഥ നിഷാദവാൻ
ഋഷഭൈശ്ചവ പഞ്ചമ്യാം ൈകശിക്യാം ൈചവ ൈധവതഃ
ഏവം തു ദൢആദൈശേവഹ വർജ്യാഃ പഞ്ച സൢഅരാഃ സദാ
താസ്ത്വനൗഡുവിതാ നിത്യം കർതവ്യാ ഹി സൢഅരാ യാഃ
സർവസൢഅരാണാം നാശ വിഹിതസ്ത്വഥ ജാതിഷു
ന മധ്യമസ്യ നാശ കർതേവ്യാ ഹി കദാചന
സർവസൢഅരാണാം വേരാ ഹ്യനാശീ മധ്യമഃ തഃ
ഗാന്ധർവകൽേപ വിഹിതഃ സാമസ്വപി ച മധ്യമഃ
ദശകം ജാതിലക്ഷണം

ഹാംശൗ താരമ ൗ ച ന്യാേസാഽപന്യാസ ഏവ ച
അൽപത്ഌഅം ച ബഹുത്വം ച ഷാഡവൗഡുവിേത തഥാ
അഥ ഹാഃ

ഹാ സർവജാതീനാമംശവത്പരികീർതിതാഃ
യത് വൃത്തം ഭേവദ്േഗയമംേശാ ഹവികൽപിതഃ
ത ാംേശാ നാമ
യസ്മിൻ ഭവതി രാഗശ്ച യസ്മാൈച്ചവ വർതേത
മ ശ്ച താരമ ശ്ച േയാഽത്യർഥം േചാപലഭ്യേത

ഹാപന്യാസവിന്യാസസംന്യാസന്യാസേഗാചരഃ
അനുവൃത്തശ്ച യേസ്യഹ േസാംഽശഃ സ്യാദ്ദശലക്ഷണഃ
പഞ്ചസൢഅരപരാ താരഗതിര്യഥാ
അംശാത്താരഗതിം വിദ്യാദാചതുർഥസൢഅരാദിഹ
ആ പഞ്ചമാത്പഞ്ചമാദ്വാ നാതഃപരമിേഹഷ്യേത

ിധാ മ ഗതിഃ അംശപരാ ന്യാസപരാ അപരന്യാസപരാ േചതി
മ സ്ത്വംശപേരാ നാസ്തി ന്യാസൗ തു ദൢഔ വ്യവസ്ഥിതൗ
ഗാന്ധാരന്യാസലിങ്േഗ തു ദൃഷ്ടമാർഷഭേസവനം
അഥ ന്യാസ ഏകവിംശതിസങ്ഖ്യഃ അങ്ഗസമാപ്തൗ ന്യാസഃ
തദ്വദപന്യാേസാ ഹ്യങ്ഗമേധ്യ ഷട്പഞ്ചാശത്സങ്ഖ്യഃ
യഥാ
ന്യാേസാഽങ്ഗസമാപ്തൗ സ ൈചകവിംശതിസങ്ഖ്യസ്തഥാ
അക്ഷരാണി ഷട്പഞ്ചാശത്സംേഖ്യാഽപന്യാേസാഽങ്ഗമേധ്യ ഭേവത്
ത ഥമം വിദാരീമേധ്യ ന്യാസസൢഅര യുക്ത
വിവദനശീലം മുക്തൢആ സംന്യാസഃ േസാഽഭിധാതവ്യഃ
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കൃത്വാ പദാവസാേന വിന്യാസാത്ക്ഌആപി വിന്യാസഃ
തഥാ
അൽപതൢഏഽഥ ബഹുത്ഌഏ ബലവദബലതാ വിനിശ്ചയാേദവ
ജാതിസൢഅൈര നിത്യം ജാത്യൽപതൢഅം ദൢഇവിധേമതത്
സഞ്ചാരാംേശ ബലസ്ഥാനാമൽപതൢഏ ദുർബലാസു ച
ന്യാസശ്ചാന്തരമാർഗ ജാതീനാം വ്യക്തികാരകഃ
പഞ്ചസൢഅരമൗഡുവിതം വിേജ്ഞയം ദശവിധം േയാഗൈജ്ഞഃ

ിംശത് കാരവിഹിതം പൂർേവാക്തം ലക്ഷണം ചാസ്യ
ഷട്സൢഅരസ്യ േയാേഗാഽസ്തി തഥാ പഞ്ചസൢഅരസ്യ ച
ചതുഃസൢഅര േയാേഗാഽപി ഹ്യവകൃഷ്ട വാസ്വിഹ
ദൢഐ ാമികീണാം ജാതീനാം സർവാസാമപി നിത്യശഃ
അംശാ ിഷഷ്ടിർവിേജ്ഞയാേസ്തഷാം ൈചവാംശവദ് ഹാഃ
അംശ ഹമിദാനീം വക്ഷ്യാമഃ ത
മധ്യേമാദീച്യവായാ നന്ദയന്ത്യാസ്തൈഥവ ച
തഥാ ഗാന്ധാരപഞ്ചമ്യാഃ പഞ്ചേമാംഽേശാ ഹസ്തഥാ
ൈധവത്യാശ്ച തഥാ ഹ്യംശൗ വിേജ്ഞയൗ ൈധവതർഷഭൗ
പഞ്ചമ്യാശ്ച തഥാ േജ്ഞയൗ ഹാംശൗ പഞ്ചമർഷഭൗ
ഗാന്ധാേരാദീച്യവായാ ഹാംശൗ ഷഡ്ജമധ്യമൗ
ആർഷഭ്യാശ്ച ഹാ അംശാ ൈധവതർഷഭസപ്തമാഃ
ഗാന്ധാരശ്ച നിഷാദശ്ച ഹ്യാർഷഭശ്ച തഥാപരഃ
നിഷാദിന്യാ േയാ േഹ്യേത ഹാ അംശാശ്ച കീർതിതാഃ
ഷഡ്ജപഞ്ചമഗാന്ധാൈര ിഭിേരവ കീർതിതാഃ
അംൈശർ ൈഹസ്തഥാ ൈചവ വിേജ്ഞയാ ഷഡ്ജൈകശികീ
ഷഡ്ജശ്ച മധ്യമൈശ്ചവ നിഷാേദാ ൈധവതസ്തഥാ
ഷഡ്േജാദീച്യവതീജാേതർ ഹാ അംശാശ്ച കീർതിതാഃ
പഞ്ചമശ്ചാർഷഭൈശ്ചവ നിഷാേദാ ൈധവതസ്തഥാ
കാർമാരവ്യാ ബുൈധരംശാ ഹാശ്ച പരികീർതിതാഃ
ഗാന്ധാരശ്ചാർഷഭൈശ്ചവ പഞ്ചേമാഽഥ നിഷാദവാൻ
ചതൢഅേരാംശാ ഭവന്ത്യാൻ ്യാ ഹാൈശ്ചവ തൈഥവ ഹി
ഷഡ്ജശ്ചാഥർഷഭൈശ്ചവ മധ്യമഃ പഞ്ചമസ്തഥാ
മധ്യമായാ ഹാ േജ്ഞയാ അംശാൈശ്ചവ സൈധവതാഃ
നിഷാദഷഡ്ജഗാന്ധാരമധ്യമാഃ പഞ്ചമസ്തഥാ
ഗാന്ധാരീരക്തഗാന്ധാേര്യാർ ഹാ അംശാഃ കീർതിതാഃ
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ഷഡ്ജീ ൈധവതഗാന്ധാരഷഡ്ജമധ്യമപഞ്ചൈമഃ
ൈഹരംൈശശ്ച വിേജ്ഞയാ വികൃതാ സൢഅരേയാഗതഃ

ൈകശിക്യാശ്ചാർഷഭം ഹിതൢആ ഹാംശാഃ ഷട് സൢഅരാഃ താഃ
സപ്തസൢഅര ഹാംശാ തു വിേജ്ഞയാ ഷഡ്ജമധ്യമാ
ഏേത ിഷഷ്ടിർവിേജ്ഞയാഃ സർവാസൢഅംശാ ജാതിഷു
അംശവച്ച ഹാസ്താസാം സർവാസാേമവ നിത്യശഃ
സർവാസാേമവ ജാതീനാം ിജാതി ഗണഃ തഃ
േത ച സപ്ത ഗണാ േജ്ഞയാ വർധമാനസൢഅരാ ബുൈധഃ
ഏകസൢഅേരാ ദൢഇസൢഅരശ്ച ിസൢഅേരാഽഥ ചതുഃസൢഅരഃ
പഞ്ചസൢഅരശ്ചതുർഥാ സ്യാേദകധാ സപ്തഷട്സൢഅരൗ
ഏതദുക്തം മയാ തൢആസാം ഹാംശപരികൽപനം
പുനൈശ്ചവ വക്ഷ്യാമി ന്യാസാപന്യാസേയാഗതഃ
പഞ്ചാംശാ തു ഭേവത് ഷാഡ്ജീ നിഷാദർഷഭവർജിതാ
അപന്യാേസാ ഭേവദ ഗാന്ധാരഃ പഞ്ചമസ്തഥാ
ന്യാസശ്ചാ ഭേവത് ഷഡ്േജാ േലാപ്യഃ സപ്തമ ഏവ ച
ഷഡ്ജഗാന്ധാരസഞ്ചാരഃ ഷഡ്ജൈധവതേയാസ്തഥാ
ഷാഡവം സപ്തേമാേപതമൽപൗ ൈവ സപ്തമർഷഭൗ
ഗാന്ധാരസ്യ ച ബാഹുല്യം തൢഅ കാര്യം േയാ ഭിഃ
ആർഷഭ്യാമൃഷഭസ്തൢഅംേശാ നിഷാേദാ ൈധവതസ്തഥാ
ഏത ഏവ ഹ്യപന്യാസാ ന്യാസശ്ചാപ്യൃഷഭഃ തഃ
ഷട്പഞ്ചസൢഅരതാ ചാ ഷഡ്ജപഞ്ചമേയാർവിനാ
ൈധവത്യാം ൈധവേതാ ന്യാസസ്തൢഅംശാവൃഷഭൈധവേതാ
അപന്യാസാ ഭവന്ത്യ ൈധവതാർഷഭമധ്യമാഃ
ഷഡ്ജപഞ്ചമഹീനം തു പാഞ്ച്സൢഅര്യം വിധീയേത
പഞ്ചേമന വിനാ ൈചവ ഷാഡവം പരികീർതിതം
ആേരാഹിണൗ ച തൗ കാര്യൗ ലങ്ഘനീയൗ തൈഥവ ച
നിഷാദശ്ചർഷഭൈശ്ചവ ഗാന്ധാേരാ ബലവാംസ്തഥാ
നിഷാദിന്യാം നിഷാേദാംഽേശാ സഗാന്ധാരർഷഭസ്തഥാ
ഏത ഏവ ഹ്യപന്യാസാ ന്യാസൈശ്ചവാ സപ്തമഃ
ൈധവത്യാ ഇവ കർതേവ്യ ഷാഡവൗഡുവിേത തഥാ
തദ്വച്ച ലങ്ഘനീയൗ തു ബലവന്തൗ തൈഥവ ച
അംശാ ഷഡ്ജൈകശിക്യാഃ ഷഡ്ജഗാന്ധാരപഞ്ചമാഃ
അപന്യാസാ ഭവന്ത്യ ഷഡ്ജപഞ്ചമസപ്തമാഃ
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ഗാന്ധാരശ്ച ഭേവൻന്യാേസാ ൈഹനസൢഅര്യം ന ചാ തു
ദൗർബല്യം ചാ കർതവ്യം ൈധവത(മധ്യമ) സ്യാർഷഭസ്യ ച
ഷഡ്ജശ്ച മധ്യമൈശ്ചവ നിഷാേദാ ൈധവതസ്തഥാ
സ ഃ ഷഡ്േജാദീച്യവാംശാ ന്യാസൈശ്ചവ തു മധ്യമഃ
അപന്യാേസാ ഭവത്യസ്യ ൈധവതഃ ഷഡ്ജ ഏവ ച
പര രാംശഗമനമിഷ്ടതശ്ച വിധീയേത
ഷാട്സൢഅര്യമൃഷഭാേപതം കാര്യം ഗാന്ധർവേവദിഭിഃ
പഞ്ചമാർഷഭഹീനം തു പാഞ്ചസൢഅര്യം തു ത ൈവ
ഷഡ്ജശ്ചാപ്യൃഷഭൈശ്ചവ ഗാന്ധാരശ്ച ബലീ ഭേവത്
ഗാന്ധാരസ്യ ച ബാഹുല്യം മ സ്ഥാേന വിധീയേത
സർേവംശാഃ ഷഡ്ജമധ്യായാമപന്യാസാസ്തൈഥവ ച
ഷഡ്ജശ്ച മധ്യമശ്ചാപി ന്യാസൗ നാര്യൗ േയാ ഭിഃ
ഗാന്ധാരസപ്തമാേപതം പാഞ്ചസൢഅര്യം വിധീയേത
ഷാഡവം സപ്തമാേപതം കാര്യം ചാ േയാഗതഃ
സർവസൢഅരാണാം സഞ്ചാര ഇഷ്ടത വിധീയേത
ഷഡ്ജ ാമാ ിതാ േഹ്യതാ വിേജ്ഞയാഃ സപ്ത ജാതയഃ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി മധ്യമ ാമസം യാഃ
ഗാന്ധാര്യാഃ പഞ്ച ഏവാംശാ ൈധവതർഷഭവർജിതാഃ
ഷഡ്ജശ്ച പഞ്ചമൈശ്ചവ ഹ്യപന്യാസൗ കീർതിതൗ
ഗാന്ധാരശ്ച ഭേവൻന്യാസഃ ഷാഡവം ചർഷഭം വിനാ
ൈധവതർഷഭേയാർഹീനം തഥാ ചൗഡുവിതം ഭേവത്
ലങ്ഘനീയൗ ച തൗ നിത്യമാർഷഭാൈദ്ധവതം േജത്
വിഹിതസ്ത്വിതി ഗാന്ധാര്യാഃ സൢഅരന്യാസാംശേഗാചരഃ
ലക്ഷണം രക്തഗാന്ധാര്യാ ഗാന്ധാര്യാ ഏവ യ തം
ൈധവേതാ ബലവാന ദൗർബല്യം തസ്യ േലാപതഃ
ഗാന്ധാരഷഡ്ജേയാശ്ചാ സഞ്ചാരശ്ചാർഷഭാദ്വിനാ
അപന്യാസസ്തഥാ ൈചവ മധ്യമ വിധീയേത
ഗാന്ധാേരാദീച്യവാംശൗ തു വിേജ്ഞയൗ ഷഡ്ജമധ്യമൗ
പാഞ്ചസൢഅര്യം ന ൈചവാ ഷാട്സൢഅര്യമൃഷഭം വിനാ
കാര്യശ്ചാന്തരമാർഗശ്ച ന്യാേസാപന്യാസ ഏവ ച
ഷഡ്േജാദീച്യവതീവ പാഞ്ചസൢഅേര്യണ ജാതുചിത്
മധ്യമായാ ഭവന്ത്യംശാ വിനാ ഗാന്ധാരസപ്തമൗ
ഏത ഏവ ഹ്യപന്യാസാ ന്യാസൈശ്ചവ തു മധ്യമഃ
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ഗാന്ധാരസപ്തമാേപതം പാഞ്ചസൢഅര്യം വിധീയേത
ഷാഡവം ചാപ്യഗാന്ധാരം കർതവ്യം തു േയാഗതഃ
ഷഡ്ജമധ്യമേയാശ്ചാ കാര്യം ബാഹുല്യേമവ ഹി
ഗാന്ധാരലങ്ഘനം ചാ കാര്യം നിത്യം േയാ ഭിഃ
മധ്യേമാദീച്യവാ പൂർണാ ഹ്യംശ ഏക പഞ്ചമഃ
േശേഷാ വിധി കർതേവ്യാ ഗാന്ധാേരാദീച്യവാം ഗതഃ
ദ്വാവംശാവഥ പഞ്ചമ്യാമൃഷഭഃ പഞ്ചമസ്തഥാ
സ(ഋ)നിഷാദാവപന്യാസൗ ന്യാസൈശ്ചവ തു പഞ്ചമഃ
മധ്യമാവ കർതേവ്യ ഷാഡവൗഡുവിേത തഥാ
ദൗർബല്യം ചാ കർതവ്യം ഷഡ്ജഗാന്ധാരമധ്യൈമഃ
കുര്യാദപ്യ സഞ്ചാരം പഞ്ചമസ്യാർഷഭസ്യ ച
ഗാന്ധാരഗമനം ൈചവ കാര്യം ത്വൽപശ്ച (ൽപം ച)
സപ്തമഃ (മാത് )
അഥ ഗാന്ധാരപഞ്ചമ്യാഃ പഞ്ചേമാംഽശഃ കീർതിതഃ
താരഗത്യാ തു ഷഡ്േജാഽപി കദാചിൻനാതിവർതേത
ഋഷഭഃ പഞ്ചമൈശ്ചവ ഹ്യപന്യാസൗ കീർതിതൗ
ന്യാസൈശ്ചവ തു ഗാന്ധാേരാ സാ ച പൂർണസൢഅരാ സദാ
പഞ്ചമ്യാ യശ്ച ഗാന്ധാര്യാഃ സഞ്ചാരഃ സ വിധീയേത
പഞ്ചമശ്ചാർഷഭൈശ്ചവ ഗാന്ധാേരാഽഥ നിഷാദവാൻ
ചതൢആേരാംഽശാ ഭവന്ത്യാൻ ്യാമപന്യാസാസ്ത ഏവ ഹി
ഗാന്ധാരശ്ച ഭേവൻന്യാസഃ ഷഡ്ജാേപതം തു ഷാഡവം
ഗാന്ധാരാർഷഭേയാശ്ചാപി സഞ്ചാര പര രം
സപ്തമസ്യ ച ഷഷ്ഠസ്യ ന്യാേസാ ഗത്യനുപൂർവശഃ
ഷഡ്ജസ്യ ലങ്ഘനം ചാ നാസ്തി ചൗഡുവിതം സദാ
നന്ദയന്ത്യാഃ മാൻ ന്യാസാപന്യാസാംശാഃ കീർതിതാഃ
ഗാന്ധാേരാ മധ്യമൈശ്ചവ പഞ്ചമൈശ്ചവ നിത്യശഃ
ഷഡ്േജാ േലാപ്യശ്ച ലങ്ഘ്യശ്ച നാ ീസഞ്ചരണം ഭേവത്
ലങ്ഘനം ഹ്യൃഷഭസ്യാപി തച്ച മ ഗതം തം
താരഗത്യാ തു ഷഡ്ജ കദാചിൻനാതിവർതേത
ഗാന്ധാേരാ വാ ഹഃ കാര്യസ്തഥാ ന്യാസശ്ച നിത്യശഃ
കാർമാരവ്യാഃ താ ഹ്യംശാ ആർഷഭഃ പഞ്ചമസ്തഥാ
ൈധവതശ്ച നിഷാദശ്ചാപ്യപന്യാസാസ്ത ഏവ തു
പഞ്ചമശ്ച ഭേവൻന്യാേസാ ൈഹനസൢഅര്യം ന ചാ തു
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ഗാന്ധാരസ്യ വിേശേഷണ സർവേതാ ഗമനം ഭേവത്
ൈകശിക്യാ തഥാ ഹ്യംശാഃ സർേവ ൈചവാർഷഭം വിനാ
ഏത ഏവ ഹ്യപന്യാസാ ന്യാസൗ ഗാന്ധാരസപ്തമൗ
ൈധവേതംേശ നിഷാേദ ച ന്യാസഃ പഞ്ചമ ഇഷ്യേത
അപന്യാസഃ കദാചി ഋഷേഭാഽപി വിധീയേത
ആർഷേഭ ഷാഡവം ചാ ൈധവതർഷഭവർജിതം
തഥാ ചൗഡുവിതം കുര്യാദ് ബലിനൗ ചാന്ത്യപഞ്ചമൗ
ദൗർബല്യമൃഷഭസ്യാ ലങ്ഘനം ച വിേശഷതഃ
അംശവത് കൽപിതശ്ചാൈന്യഃ ഷാഡേവ തു വിധീയേത
ഷഡ്ജമധ്യാവദ ാപി സഞ്ചാര ഭേവദിഹ
ഏവേമതാ ബുൈധർേജ്ഞയാ ജാതേയാ ദശലക്ഷണാഃ
യഥാ യസ്മിൻ രേസ യാശ്ച ഗദേതാ േമ നിേബാധത
ഇതി ജാതിവികൽപാധ്യാേയാഽഷ്ടാവിംശഃ സമാപ്തഃ
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ഏേകാന ിംശത്തേമാഽധ്യായഃ

ഷഡ്േജാദീച്യവതീ ൈചവ ഷഡ്ജമധ്യാ തൈഥവ ച
മധ്യപഞ്ചമബാഹുല്യാത് കാര്യാ ശൃംഗാരഹാസ്യേയാഃ
ഷാഡ്ജീ ത്വഥാർഷഭീ ൈചവ സ്വസ്വരാംശപരി ഹാത്
വീരരൗ ാദ്ഭുേതേഷ്വേത േയാേജ്യ ഗാനേയാ ഭിഃ
നിഷാേദഽംേശ തു ൈനഷാദീ ഗാന്ധാേര ഷഡ്ജൈകശികീ
കരുേണ തു രേസ കാര്യാ ജാതിഗാനവിശാരൈദഃ
ൈധവതീ ൈധവതാംേശ തു ബീഭേത്സ സഭയാനേക

വാവിധാേന കർതവ്യാ ജാതിർഗാേന യത്നതഃ
രസം കാര്യമവസ്ഥാം ച ജ്ഞാത്വാ േയാജ്യാ േയാ ഭിഃ
ഷഡ്ജ ാമാ ിതാ േഹ്യതാഃ േയാജ്യാ ജാതേയാ ബുൈധഃ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി മധ്യമ ാമസം യാഃ
ഗാന്ധാരീരക്തഗാന്ധാര്യൗ ഗാന്ധാരാംേശാപപത്തിതഃ
കരുേണ തു രേസ കാേര്യ നിഷാേദഽംേശ തൈഥവ ച
മധ്യമാ പഞ്ചമീ ൈചവ നന്ദയന്തീ തൈഥവ ച
ഗാന്ധാരപഞ്ചമീ ൈചവ മധ്യേമാദീച്യവാ തഥാ
മധ്യമപഞ്ചമബാഹുല്യാത് കാര്യാഃ ശൃംഗാരഹാസ്യേയാഃ
കാർമാരവീ തഥാ ചാ ീ ഗാന്ധാേരാദീച്യവാ തഥാ
വീേര രൗേ ഽദ്ഭുേത കാര്യാഃ ഷഡ്ജർഷഭാംശേയാജിതാഃ
ൈകശികീ ൈധവതാംേശ തു ബീഭേത്സ സഭയാനേക
ഏൈകവ ഷഡ്ജമധ്യാ േജ്ഞയാ സർവരസസം യാ ജാതിഃ
തസ്യാസ്ത്വംശാഃ സർേവ സ്വരാ വിഹിതാഃ േയാഗവിധൗ
േയാ യദാ ബലവാൻ യസ്മിൻ സ്വേരാ ജാതിസമാ യാത്
തത് വൃത്തം രേസ കാര്യം ഗാനം േഗേയ േയാ ഭിഃ
മധ്യപഞ്ചമഭൂയിഷ്ഠം ഗാനം ശൃംഗാരഹാസ്യേയാഃ
ഷഡ്ജർഷഭ ായകൃതം വീരരൗ ാദ്ഭുേതഷു ച
ഗാന്ധാരഃ സപ്തമശ്ചായം കരുേണ ഗാനമിഷ്യേത
തഥാ ൈധവതഭൂയിഷ്ഠം ബീഭേത്സ സഭയാനേക
ഏൈകവ ഷഡ്ജമധ്യാ വിേജ്ഞയാഖിലരസാ യാ ജാതിഃ
തസ്യാസ്ത്വംശാഃ സർേവ സ്വരാശ്ച വിഹിതാഃ േയാഗവിധൗ
സർേവഷ്വംേശഷു രസാ നിയമവിധാേനന സ േയാക്തവ്യാഃ
കാകല്യന്തരവിഹിതാ വിേശഷയുക്താ ബലവന്തഃ
ഏവേമതാ ബുൈധർേജ്ഞയാ ജാതേയാ നാട്യസം യാഃ
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പാഠ്യ േയാഗവിഹിതാൻ സ്വരാംശ്ചാപി നിേബാധത
ഹാസ്യശൃംഗാരേയാഃ കാര്യൗ സ്വരൗ മധ്യമപഞ്ചമൗ
ഷഡ്ജർഷഭൗ ച കർതവ്യൗ വീരരൗ ാദ്ഭുേതഷ്വഥ
ഗാന്ധാരശ്ച നിഷാദശ്ച കർതവ്യൗ കരുേണ രേസ
ൈധവതശ്ച േയാഗൈജ്ഞർബീഭേത്സ സഭയാനേക
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി വർണാലങ്കാരലക്ഷണം
ആേരാഹീ ചാവേരാഹീ ച സ്ഥായിസഞ്ചാരിണൗ തഥാ
വർണാശ്ചത്വാര ഏൈവേത ഹ്യലങ്കാരാസ്തദാ യാഃ
ആേരാഹന്തി സ്വരാ യ ാേരാഹീതി സ തു സഞ്ജ്ഞിതഃ
യ ൈചവാവേരാഹന്തി േസാഽവേരാഹീ കീർതിതഃ
സ്ഥിരാഃ സ്വരാഃ സമാ യ സ്ഥായീ വർണഃ സ ഉച്യേത
സഞ്ചരന്തി സ്വരാ യ സ സഞ്ചാരീതി കീർതിതഃ
ശാരീരസ്വരസംഭൂതാ ിസ്ഥാനഗുണേഗാചരാഃ
ചത്വാേരാ ലക്ഷേണാേപതാ വർണാസ്ത കീർതിതാഃ
ഏവം ലക്ഷണസംയുക്തം യദാ വർേണാഽനുകർഷതി
തദാ വർണസ്യ നിഷ്പത്തിർേജ്ഞയാ സ്വരസമുദ്ഭവാ
ഏേത വർണാ വിേജ്ഞയാശ്ചത്വാേരാ ഗീതേയാജകാഃ
ഏതാൻ സമാ ിതാൻ സമ്യഗലങ്കാരാൻ നിേബാധത

സന്നാദിഃ സന്നാന്തഃ സന്നാദ്യന്ത ഏവ ച
സന്നമധ്യശ്ച തഥാ മേരചിത ഏവ ച
സ്താരശ്ച സാദശ്ച സൈപ്തേത സ്ഥായിവർണഗാഃ

അഥ സഞ്ചാരിജാൻ ഭൂയഃ കീർത്യമാനാന്നിേബാധത
മ സ്തഥാ സന്നാദിഃ േ ംഖിേതാ ബി േരവ ച
സന്നിവൃത്തഃ വൃത്തശ്ച േരചിതഃ കമ്പിതഃ സമഃ
കുഹരൈശ്ചവ േവണുശ്ച രഞ്ചിേതാ ഹ്യവേലാകിതഃ
ആവർതകഃ പരാവൃത്തഃ സഞ്ചാരിണ്യശ്ചതുർദശ
നിഷ്കർേഷാഭ ചയൈശ്ചവ ഹസിേതാ ബി േരവ ച
േ ംേഖാലിതസ്തഥാക്ഷിേപ്താ വിസ്തീർേണാദ്ധടിതസ്തഥാ

ാദമാനഃ സ ദാനഃ സന്ധിഃ ച്ഛാദനസ്തഥാ
സന്നാദിഃ സന്നാന്ത ഇത്യാേരാേഹ േയാദശ

വിധൂതശ്ച ിവർണശ്ച തേഥാദ്വാഹിത ഏവ ച
ഉദ്ഗീതശ്ച തഥാ േവണിർവിേജ്ഞയാ ഹ്യവേരാഹിണഃ
സപ്തരൂപഗതാ േജ്ഞയാ അലങ്കാരാ ബുൈധസ്ത്വിേമ
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ൈനേത സർേവ വാസ്വിഷ്ടാഃ തിവർണ കർഷണാത്
ന ഹി വർണ കർഷ വാണാം സിദ്ധിരിഷ്യേത
േശ്യേനാ വാപ്യഥവാ ബി േര്യ ചാേന്യതി കർഷിണഃ
േത വാണാം േയാേഗഷു ന കാര്യാഃ സ്വ മാണതഃ
ത വാണാം േയാേഗ തു കാര്യാ ഹ്യാേരാഹിണഃ സ്വരാഃ
യസ്മാദർഥാനുരൂപാ ഹി വാ കാര്യാർഥദർശികാ
വർണാനാം തു പുനഃ കാര്യം കൃശത്വം പദസം യം
േയഽ േയാേഗ ഗച്ഛന്തി താംശ്ച വർണാൻ നിേബാധത

സന്നാദിഃ സന്നാന്തഃ സന്നാദ്യന്ത ഏവ ച
സന്നമധ്യമൈശ്ചവ ബി ഃ കമ്പിതേരചിതൗ

താരൈശ്ചവ ഹി മ ശ്ച തഥാ താരതരഃ പുനഃ
േ ംേഖാലിതസ്താരമേ ാ മ താരഃ സമസ്തഥാ
സന്നിവൃത്തഃ വൃത്തശ്ച സാേദാഽപാംഗ ഏവ ച
ഊർമിഃ േ ംേഖാഽവേലാകശ്ച ഇേത്യേത സർവവർണഗാഃ
സ്ഥായിവർണാദൃേത ൈചഷാം സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം

മേശാ ദീപിേതാ യഃ സ്യാത് സന്നാദിഃ സ കഥ്യേത
വ്യേസ്താച്ചാരിത ഏൈവഷ സന്നാേന്താ വിധീയേത
ആദ്യന്തേയാഃ സന്നത്വാത് സന്നാദ്യന്ത ഇഷ്യേത

സന്നമേധ്യാ മേധ്യ തു സന്നത്വാദുദാഹൃതഃ
സർവസാമ്യാത് സേമാ േജ്ഞയഃ സ്ഥിതേസ്ത്വകസ്വേരാഽപി യഃ
ആദിമധ്യലേയാ യ സ േചാർമിരിതി സഞ്ജ്ഞിതഃ

തേയാഽന്ത്യാദ് ദ്വിതീയസ്യ മൃദുമധ്യായതാഃ സ്വരാഃ
ആയതത്വം ഭേവന്നീേച മൃദുത്വം തു വിപര്യേയ
േസ്വ സ്വേര മധ്യമത്വം ച മൃദുമധ്യമേയാസ്തഥാ
ദീപ്തായേത കരുണാനാം തീനാേമഷ നിശ്ചയഃ
ബി േരകകേലാ േജ്ഞയഃ കമ്പിതശ്ച കലാദ്വയം
ഗതാഗത വൃേത്താ യഃ സ േ ംേഖാലിത ഇഷ്യേത
യ കേണ്ഠ സ്വേരാഽധഃ സ്യാത് സ തു താരഃ കീർതിതഃ
ഉേരാഗതസ്തഥാ മേ ാ മൂർധ്നി താരതരസ്തഥാ

മാഗത യസ്താരഃ ഷഷ്ഠഃ പഞ്ചമ ഏവ വാ
താരമ സന്ന േജ്ഞേയാ മ ഗതഃ സ ച
ലംഘയിത്വാ പരാൻ മ ാത് പരാം താരഗതിം ഗതഃ
മ താര സന്ന വിേജ്ഞേയാ ഹ്യവേരാഹണാത്
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സന്നാന്തഃ സ്വേരാ യ സാദഃ സ തു സഞ്ജ്ഞിതഃ
അപാംഗകി വിേജ്ഞയഃ സ്വരാണാമഥ സഞ്ചരാത്
േരചിതഃ ശിരസി േജ്ഞയഃ കമ്പിതം തു കലാ യം
കേണ്ഠ നിരുദ്ധപവനഃ കുഹേരാ നാമ ജായേത
ഏവേമേത ത്വലങ്കാരാ വിേജ്ഞയാ വർണസം യാഃ
അഥ ഗീതീഃ വക്ഷ്യാമി ഛേന്ദാഽക്ഷരസമന്വിതാഃ
ശശിനാ രഹിേതവ നിശാ വിജേലവ നദീ ലതാ വിപുേഷ്പവ
അവിഭൂഷിേതവ ച ീ ഗീതിരലങ്കാരഹീനാ സ്യാത്

ഥമാ മാഗധീ േജ്ഞയാ ദ്വിതീയാ ചാർധമാഗധീ
സംഭാവിതാ തൃതീയാ തു ചതുർഥീ പൃഥുലാ താ

ിനിവൃത്ത ഗീതാ യാ ഗീതിഃ സാ മാഗധീ താ
അർധതഃ സന്നിവൃത്താ ച വിേജ്ഞയാ ഹ്യർധമാഗധീ
സംഭാവിതാ ച വിേജ്ഞയാ ഗുർവക്ഷരസമന്വിതാ
പൃഥുലാഖ്യാ ച വിേജ്ഞയാ നിത്യം ലഘ്വക്ഷരാന്വിതാ
ഏതാ ഗീതേയാ േജ്ഞയാ വാേയാഗം വിൈനവ ഹി
ഗാന്ധർവ ഏവ േയാജ്യാ നിത്യം ഗാന േയാ ഭിഃ
ഗീതേയാ ഗദിതാഃ സമ്യഗ് ധാതൂംൈശ്ചവ നിേബാധത
വിസ്താരഃ കരണശ്ച സ്യാദാവിേദ്ധാ വ്യഞ്ജനസ്തഥാ
ചത്വാേരാ ധാതേവാ േജ്ഞയാ വാദി കരണാ യാഃ
സംഘാതേജാഽഥ സമവായജശ്ച വിസ്താരേജാഽനുബന്ധകൃതഃ
േജ്ഞതശ്ചതു കാേരാ ധാതുർവിസ്താരസഞ്ജ്ഞശ്ച
വിധയ താസ്തസ്യ പൂർവം വിസ്താര ഏവ ച
സംഘാതസമവായൗ തു വിേജ്ഞയൗ തൗ ദ്വിഅ ികൗ
പൂർവശ്ചതുർവിധസ്ത പശ്ചിേമാഽഷ്ടവിധഃ തഃ
കരണാനാം വിേശേഷണ വിേജ്ഞയൗ തൗ പൃഥക് പൃഥക്
അധേശ്ചാർധ്വം ച വിേജ്ഞയാവധേരാത്തരജൗ സ്വരൗ
സംഘാതേജാ വിധിേസ്ത്വഷ വിേജ്ഞേയാ വാദനം തി
ദ്വിരുത്തേരാ ദ്വിരധരസ്ത്വധരാദിേശ്ചാത്തരാവസാനശ്ച
േജ്ഞയസ്തേഥാത്തരാദിഃ പുനരപ്യധരാവസാനശ്ച
സമവായജസ്തഥാ സ്യാത് ിരുത്തര ിരധരശ്ച വിേജ്ഞയഃ
ദ്വിരധേരാത്തരാധരാേന്താ ദ്വിരധരേശ്ചാത്തരവിരാമശ്ച
ഉത്തരമുേഖാ ദ്വിരധേരാ ദ്വിരുത്തരാവസാനശ്ച
മേധ്യാത്തേരാ ദ്വിരധേരാ ദ്വിരുത്തേരാഽപ്യധരമധ്യശ്ച
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അനുബന്ധ േജ്ഞേയാ വ്യാസസമാസാച്ച നിയതേമഷാം ഹി
ഏവം ചതുർദശവിേധാ വിസ്താേരാ ധാതുരാഖ്യാതഃ
രിഭിേതാച്ചയനീരിഭിേതാ ാദ തഥാനുബന്ധഃ സ്യാത്
പഞ്ചവിേധാ വിേജ്ഞേയാ വീണാവാേദ്യ കരണധാതുഃ

ികപഞ്ചസപ്തനവൈകര്യഥാ മം സംയുേതാ ഭേവദ്വാേദ്യ
സർൈവരനുബന്ധകൃൈതർഗുർവന്തഃ സ്യാത് കരണധാതുഃ
േക്ഷപഃ േതാഽതിപാേതാഽതികീർണമനുബന്ധസഞ്ജ്ഞിതൈശ്ചവ
ആവിേദ്ധാ വിേഷ്ടാ േയാ ധാതുർൈവ പഞ്ചവിധ ഏവ
ദ്വി ിചതുഷ്കനവൈകഃ ഹാൈരഃ മശഃ കൃൈതഃ
ആവിദ്ധധാതുർവിേജ്ഞയഃ സാനുബന്ധവിഭൂഷിതഃ
വ്യഞ്ജനധാേതാഃ പുഷ്പം കലതലനിേഷ്കാടിതം തേഥാ ഷ്ടം
േരേഫാഽനുബന്ധസഞ്ജ്േഞാഽനുസ്വനിതം ബി രവമൃഷ്ടം
കനിഷ്ഠാംഗുഷ്ഠസംയുക്തം പുഷ്പമിത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതം
അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം സമം തേ ്യാഃ ർശനം യത് കലം തു തത്
വാേമന പീഡനം കൃത്വാ ദക്ഷിേണനാഹതിസ്തേല
സവ്യാംഗുഷ്ഠ ഹാര നിേഷ്കാടിതമിേഹാച്യേത

ഹാേരാ വാമതർജന്യാ ഉ ഷ്ടമിതി സഞ്ജ്ഞിതം
സർവാംഗുലിസമാേക്ഷേപാ േരഫ ഇത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതഃ
തലസ്ഥാേനഽധസ്ത ീണാമനുസ്വനിതമുച്യേത
ഗുർവക്ഷരകൃതാ ത ീ ബി രിത്യഭിസഞ്ജ്ഞിതഃ
കനിഷ്ഠാംഗുഷ്ഠകാഭ്യാം തു ദക്ഷിണാഭ്യാമേധാമുഖം
ത ീഷു ി ഹാരം ചാപ്യവമൃഷ്ടം കീർതിതം
വ്യാസസമാസാേദഷാമനുബന്ധഃ സാർവധാതുേകാ േജ്ഞയഃ
ഇതി ദശവിധഃ േയാേജ്യാ വീണായാം വ്യഞ്ജേനാ ധാതുഃ
ഇേത്യേത ധാതവഃ േ ാക്താശ്ചത്വാേരാ ലക്ഷണാന്വിതാഃ
തിസൃണാമപി വൃത്തീനാം േയഷു വാദ്യം തിഷ്ഠിതം
തി വൃത്തയശ്ചി ാദക്ഷിണാവൃത്തിസഞ്ജ്ഞിതാഃ
വാദ്യഗീേതാഭയഗുണാ നിർദിഷ്ടാന്താ യഥാ മം
തിേ ാ ഗീതിവൃത്തയഃ ാധാേന്യന ാഹ്യാഃ ചി ാ വൃത്തിർദക്ഷിണാ േചതി
താസാം താലഗീതിലയയതിമാർഗ ാധാന്യാനി യഥാസ്വം വ്യഞ്ജകാനി
ഭവന്തി ത ചി ായാം
സങ്ക്ഷിപ്തവാദ്യതാല തലയസമായത്യ്നാഗത ഹാണാം ാധാന്യം തഥാ
വൃത്തൗ ഗീതവാദി ദ്വികലാതാലമധ്യലയേ ാേതാഗതായതിസമ ഹമാർഗാ 
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ണാം
ാധാന്യം ദക്ഷിണായാം

ഗീതിചതുഷ്കലതാലവിലംബിതലയേഗാപുച്ഛായത്യതീത ഹമാർഗാണാം
ാധാന്യം

സർവാസാേമവ വൃത്തീനാം ലലിതാദ്യാ ജാതയഃ
ധാതുഭിഃ സഹ സംയുക്താ ഭവന്തി ഗുണവത്തരാഃ
ഏേതഷാം ധാതൂനാം സമവായാജ്ജാതയ ജായേന്ത
സ്യാദുദാത്തലലിതരിഭിതഘനസഞ്ജ്ഞാശ്ചത
തേ ാദാഅതാ വിസ്താരധാതുവിഷയാ ഹ ദാത്തത്വാത്
ലലിതാ വ്യഞ്ജനധാേതാർലലിതത്വാേദവ സ േയാക്തവ്യാ
ആവിദ്ധധാതുവിഷയാ രിഭിതാ ലഘുസഞ്ചയാദ് വിനിർദിഷ്ടാ
കരണവിഷയാ ച ഘനസഞ്ജ്ഞാ ഗുരുലഘുസഞ്ചയാ സ്യാത്

ിവിധം ഗീേത കാര്യം വാദ്യം വീണാസമുദ്ഭവം തജ്ജ്ൈഞഃ
തത്ത്വം ഹ്യനുഗതേമാഘഃ സ്ഥാൈനകകരണസമായുക്താഃ
ലയതാലവർണപദയതിഗീത്യക്ഷരഭാവകം ഭേവത് തത്ത്വം
ഗീതം തു യദനുഗച്ഛത്യനുഗതമിതി തദ്ഭേവദ്വാദ്യം
ആവിദ്ധകരണബഹുലം ഹ പര പരിപാണികം തലയം ച
അനേപക്ഷിതഗീതാർഥം വാദ്യം േത്വാേഘ വിധാതവ്യം
ഏവം േജ്ഞയാ ൈവേണ വാദ്യവിധാേന തു ധാതവസ്തജ്ജ്ൈഞഃ
ലക്ഷ്യാമ്യതഃ പരമഹം നിർഗീതവിധാനസമവായം
ആ ാവണാ തഥാഽരംേഭാ വ പാണിസ്തൈഥവ ച
സംേഖാടനാ തഥാ കാര്യം പുനശ്ച പരിഘട്ടനാ
മാർഗാസാരിതേമതത് സ്യാല്ലീലാകൃതമഥാപി ച
ആസാരിതാനി ച തഥാ ി കാരകൃതാനി തു
ഏതാനി തു ബഹിർഗീതാന്യാഹുർവാദ്യവിേദാ ജനാഃ
സതാലാനി ഹ്യതാലാനി ചിത്തവൃത്തൗ കൃതാനി തു

േയാജനം ച വിേജ്ഞയം പൂർവരംഗവിധിം തി
ഏേതഷാം സ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷണം സനിദർശനം
ആ ാവണാ നാമ
വിസ്താരധാതുവിഹിൈതഃ കരൈണഃ വിഭാഗേശാ ദ്വിരഭ്യൈസ്തഃ
ദ്വിശ്ചാപി സന്നിവൃൈത്തഃ കരേണാപചൈയഃ േമണ സ്യാത്
ഗുരുണീ ത്വാദാേവകാദശകം ചതുർദശം സപഞ്ചദശം
സചതുർവിംശകേമവം ദ്വിഗുണീകൃതേമതേദവ സ്യാത്
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ലഘുനീ ഗുരു ൈചവ സ്യാദഥാഷ്ടമം ഗുരു ഭേവത്തഥാ ച പുനഃ
ഷട് ച ലഘൂനി തേതാഽേന്ത്യ ഗുർവാദ്യാ ാവണായാം തു

ിഃശേമ്യാപരിപാണൗ താലാവേപ്യവേമവ ൈചകികവാൻ
സമപാണൗ േദ്വ ശേമ്യ താലാവേപ്യവേമവാഥ
ഭൂയഃ ശമ്യാതാലാവവപാണാവുത്തരസ്ഥാ ൈചവ
ചഞ്ചത്പുടസ്തഥാ സ്യാേദവം ഹ്യാ ാവണാതാലഃ
അേ ാദാഹരണം
ജ്ഹ ം ജഗതി യവലിതക ജംബുക ഝ ം തിതി ച ലഘു ച ഝ ം
ദിംഗേല ഗണപതിപശുപതിജംബുക ദിംഗേല വരഭുജ ദിഗിനഗി ചാ
തിതി ചാദിനി നിഗിചാ പശുപതി നീതിചാ
അഥാരംഭഃ
ദീർഘാണ്യാദാവഷ്ടൗ ദ്വാദശ ച ലഘൂനി ൈനധനം ൈചവ
ചത്വാരി ഗുരൂണി തഥാ സ്വാന്യഷ്ടൗ ച ദീർഘം ച
ലഘുസഞ്ജ്ഞാനി ചതുർധാ നിധനം ദ്വിഗുണീകൃതാനി ദീർേഘ േദ്വ
അഷ്ടൗ ലഘൂനി ൈനധനമിത്യാരംേഭഽക്ഷരവിധാനം
അേ ാദാഹരണം
ജ്ഹ ം ഝ ം ഝ ം ഝ ം ജഗതി യവലിതക ദിഗിനിഗിചാ
ദിംേ ദിംേ തിതി ഝഝലകുചഝലജംബുക തിതിചാ
ഗണപതി സുരപതി പശുപതി ചാ
അസ്യ തു വാദ്യം
കാര്യം ിപർവരഹിൈതരുദ്വഹൈനരപ്യഥ സമവേരാൈഹഃ
തലരിഭിത ാദയുൈതഃ കരൈണർവിസ്താരഭൂയിൈഷ്ഠഃ
അപചയയുൈക്തർദ്വി ിസ്തഥാ നിവൃൈത്തർദ്വിരഭ്യൈസ്തഃ
ആരംേഭാഽപ്യവതരണ ിപർവയുൈക്തശ്ച കർതവ്യഃ
താല ികലസ്ത്വാദൗ ശൈമ്യകകലാ കലാദ്വേയ താലഃ
ദ്വികലാ ച പുനഃ ശമ്യാ താേലാ ദ്വികലശ്ച കർതവ്യഃ

ികലശ്ച സന്നിപാതഃ പുനഃ പിതാപു കശ്ച ഷട്പൂർവഃ
ചഞ്ചത്പുടസ്തഥാ സ്യാദാരംേഭ താലേയാഗ
അസ്യ തു വാദ്യം
കാര്യം ിപർവരഹിൈതരുദ്വഹൈനരപ്യഥ സമവേരാൈഹഃ
തലരിഭിത ാദയുൈതഃ കരൈണർവിസ്താഭൂയിൈഷ്ഠഃ
അപചയയുൈക്തർദ്വി ിസ്തഥാ നിവൃൈത്തർദ്വിരഭ്യൈസ്തഃ
ആരംേഭാഽപ്യവതരണ ിപർവയുൈക്തശ്ച കർതവ്യഃ
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അഥ വ പാണിഃ
ഗുരൂണി പഞ്ച സ്വാനി ഷഡ്ഗുരുശ്ച ചതുർഗുണഃ
ഗുരുണീ േദ്വ ലഘു േത്വകം ചത്വാര്യഥ ഗുരൂണി ഹി
ചത്വാര്യഥ ലഘൂനി സ ീണി ദീർഘാണി ൈചവ ഹി
ലഘൂന്യഷ്ടൗ ച ദീർഘം ച വ പാണൗ ഭേവദ്വിധിഃ
അേ ാദാഹരണം
ദിംഗേല ഝ ം ജംബുക ജഗതി യ ഝ ം ദിംഗേല
േഘ ം േഘേടാ ഘാേടാ ഭ നകിടി ഇനം ദുങ്
ഘദുഗദുകിടമടനം
അസ്യ വാദ്യം
ആവിദ്ധകരണയുേക്താ ദ്വ്യംഗഃ സ്യാേദക വൃത്തൗ വാ
അൽപവ്യഞ്ജനധാതുർവാദ്യവിധിർവ പാണൗ തു
ദ്വികേല മ േക യ ശമ്യാതാലാദിപാതം
തത്സർവം വ പാണൗ തു കാര്യമഷ്ടകലാന്വിതം
തസ്യാധസ്താത് പുനഃ കാര്യം പഞ്ചപാണിചതുഷ്ടയം
വ പാേണരയം താേലാ മുഖ തിമുഖാ യഃ
അഥ സംേഖാടനാ
ഗുരുണീ ലഘൂന്യഥാഷ്ടൗ ദീർഘം ദ്വിഗുണം തഥാ ച കർതവ്യം
ലഘുദീർേഘ ലഘു ച പുനശ്ചതുർഗുണം സ കർതവ്യം
പുനരഷ്ടൗ സ്വാനി സ രിഹ തഥാ ൈനധനം ച കർതവ്യം
സംേഖാടനവ വിധൗ സ്വഗുരുവിധിഃ സമുദ്ദിഷ്ടഃ
സംേഖാടനായാ ഉദാഹരണം കൽപ്യ കൃതം
ദിംഗേല ജഗതി യ വലതി കേതചാതിചാതിഝ ലഘു ചഝല പശുപതിചാ
അസ്യാ വാദ്യവിധിഃ
അധിദണ്ഡം ഹസ്താഭ്യാം വീണാം വിനിഗൃഹ്യ ദക്ഷിണാംഗുല്യാ
അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം ച തഥാ കാര്യം സംേഖാടനാവാദ്യം
സംേഖാടേയത് സ്വരം വാദിനാ തു സംവാദിനാ തഥാധിബലം
സമവായിഭിശ്ച േശൈഷരനുവാദിഭിരൽപൈകശ്ചാംൈശഃ
വിസ്താരചി കരൈണർദ്വി ിർവിനിവർതിൈതർദ്വിരഭ്യൈസ്തഃ
ഉപചയയുൈക്തഃ മേശാ വദന്തി സംേഖാടനാവാദ്യം
താേലാഽസ്യാ ഗദിതസ്തജ്ജ്ൈഞഃ ശീർഷവത് പഞ്ചപാണിനാ
അഥ പരിഘട്ടനാ
ദീർഘാണ്യാദാവഷ്ടൗ ലഘൂനി കുര്യാത് പുനർദ്വിഗുണിതാനി
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സ്വാന്യപി ചത്വാരി ദ്വിഗുണാനി സ ഃ സദീർഘാണി
േഷാഡശ ലഘൂനി ച സ ഃ സഹ നിധേന ൈചവ കാര്യാണി
ഏഷ പരിഘട്ടനായാം ഗുരുലഘുവ മഃ േ ാക്തഃ
ഏതസ്യാമപ ദാഹരണം കൽപ്യ കൃതം
ദിംഗേല ദിംഗേല ദിംഗേല ദിംഗേല ജഗതി യ വലതി ക
തിതിഝലകുചഝലദിഗിനിഗി ഗണപതി ചാ
ചലതി ക ഗണപതി പശുപതിസുരപതി ചാ
വാദ്യം ചാസ്യാസ്തജ്ജ്ൈഞഃ േസാദ്വഹനം ഹസ്തലാഘവാത് കാര്യം
വ്യഞ്ജനധാതുസമുത്ഥം നാനാകരണാ േയാേപതം
സമ്പിഷ്ടകവച്ചാസ്യാസ്താലഃ കരൈണ ധാതുസംയുൈക്തഃ
ഗുരുലഘുേയാഗാേദവം വിഹിതഃ കാേര്യാ ബുൈധർനിത്യം
മാർഗാസാരിതവാദ്യം വിസ്താരാവിദ്ധകരണസംയുക്തം
സകൈലഃ സതൈലഃ കരൈണരഥ ഗുരുലഘുസഞ്ചയശ്ചായം
ചത്വാരി ഗുരൂണി സ ർലഘൂനി ചത്വാരി ച ദ്വിഗുണിതാനി
ഗുരുണീ ലഘൂന്യഥാഷ്ടൗ ഗുരുണീ േചേത്യതത് ിധാ േയാജ്യം
അഥവാ
ചത്വാരി തു ഗുരൂണി സ ർ സ്വാന്യഷ്ടൗ ഭവന്തി ഹി
ഗുരുണീ നവ സ്വാനി ദീർഘമന്ത്യമഥാപി ച
അേ ാദാഹരണം
ദിംഗേല ഝ ം ജഗതി യ
ഥലിതക ഝ ം തിതി
ഝലകുച ഝലതിതിചാ
ബാലാസാരിതവൈച്ചവ താേലാഽസ്യ പരികീർതിതഃ

വണമധുരാണി ലീലാകൃതാന്യഭിസൃതപരിസൃതാന്തരകൃതാനി
താന്യപ്യർഥവശാദിഹ കർതവ്യാനി േയാഗവിധൗ
യഥാസാരിതാനി േജ്യഷ്ഠമധ്യകനിഷ്ഠാനി താല മാണനിർദിഷ്ടാനി താനി
താലവിധാേന വക്ഷ്യാമഃ
ഏവേമതത് സ്വരഗതം േജ്ഞയം വീണാശരീരജം
വിപഞ്ചീവാദ്യയുക്താനി കരണാനി നിേബാധത
രൂപം കൃതം തികൃതം തിേഭേദാ രൂപേശഷേമാഘശ്ച
ഷഷ്ഠീ ൈവ തിശുഷ്കാ േത്വവം േജ്ഞയം കരണജാതം
വീണാവാദ്യദ്വിഗുണം ഗുരുലാഘവവാദനം ഭേവ പം
രൂപം തിേഭദകൃതം തികൃതമിത ച്യേത വാദ്യം
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യുഗപത്കൃേതഽന്യകരണം തിേഭേദാ ദീർഘലാഘവകൃതഃ സ്യാത്
കൃതേമകസ്യാം ത ്യാം തിശുഷ്കാ നാമ വിേജ്ഞയാ
വീണാവാദ്യവിരാേമഽപ്യവിരതകരണം തു രൂപേശഷഃ സ്യാത്
ആവിദ്ധകരണയുേക്താ ഹ പര പരിപാണികേസ്ത്വാഘഃ
കാര്യം വാവിധാേന ാേയണ ഹി േകാണവാദനം തജ്ജ്ൈഞഃ
സ്ഥാന ാപ്ത്യർഥം േചദ്യത്ത ഭേവദയം നിയമഃ
തച്ചൗഘതുല്യകരണം വാച്യം കാര്യം വിപഞ്ച്യാ
സപ്തത ീ ഭേവച്ചി ാ വിപഞ്ചീ തു ഭേവന്നവ
േകാണവാദനാ വിപഞ്ചീ സ്യാച്ചി ാ ചാംഗുലിവാദനാ
തതവാദ്യവിധാനമിദം സർവം േ ാക്തം സമാസേയാേഗന
വക്ഷ്യാമ്യതശ്ച ഭൂയഃ സുഷിരാേതാദ്യ േയാഗം തു
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ തതാേതാദ്യവിധാനം നാമ
ഏേകാന ിംശത്തേമാഽധ്യായഃ
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ിംേശാ�ധ്യായഃ

അേതാദ്യം സുഷിരം നാമ േജ്ഞയം വംശഗതം ബുൈധഃ .
ൈവണ ഏവ വിധിസ്ത സ്വര ാമസമാ യഃ .. ..
ദ്വിക ികചതുഷ്കാ േജ്ഞയാ വംശഗതാഃ സ്വരാഃ .
കമ്പ്യമാനാർഥമുക്താശ്ച വ്യക്തമുക്താസ്തൈഥവ ച .. ..
തേ ാപരി യഥാ േഹ്യകഃ സ്വേരാ ൈവണസ്വരാന്തേര .

ാേപ്നാത്യന്യത്വേമേവഹ തഥാ വംശഗേതാ�പി ഹി .. ..
ദ്വിക ികശ്ചതുേഷ്കാ വാ തിസംേഖ്യാ ഭേവത് സ്വരഃ .
അനീരണാ േശഷാണാം സ്വരാണാമപി സംഭവഃ .
അംഗുലീവാദനകൃതം തച്ച േമ സന്നിേബാധത .. ..
വ്യക്തമുക്താംഗുലിസ്ത സ്വേരാ േജ്ഞയശ്ചതുഃ തിഃ .
കമ്പ്യമാനാംഗുലിൈശ്ചവ ി തിഃ പരികീർതിതഃ .
ദ്വിേകാ�ർധാംഗുലിമുക്തഃ സ്യാദിതി ത്യാ ിതാഃ സ്വരാഃ .. ..
ഏേത സ ർമധ്യമ ാേമ ഭൂയഃ ഷഡ്ജാ ിതാഃ പുനഃ .
വ്യക്തമുക്താംഗുലികൃതാഃ ഷഡ്ജമധ്യമപഞ്ചമാഃ .. ..
ഋഷേഭാ ൈധവതശ്ചാപി കമ്പ്യമാനാംഗുലീകൃതൗ .
അർധമുക്താംഗുലിൈശ്ചവ ഗാന്ധാേരാ�ഥ നിഷാദവാൻ .. ..
സ്വരസാധാരണശ്ചാപി കാകല്യന്തരസഞ്ജ്ഞയാ .
നിഷാദഗാന്ധാരകൃതൗ ഷഡ്ജമധ്യമേയാരപി .. ..
വിപര്യയാ സന്നികർേഷ തിലക്ഷണസിദ്ധിതഃ .
ൈവണകണ്ഠ േവേശന സിദ്ധാ ഏകാ ിതാഃ സ്വരാഃ .. ..
യം യം ഗാതാ സ്വരം ഗേച്ഛത് തം തം വംേശന വാദേയത് .
ശാരീരൈവണവംശ്യാനാേമകീഭാവഃ ശസ്യേത .. ..
അവിചലിതമവിച്ഛിന്നം വർണാലങ്കാരസംയുതം വിധിവത് .
ലലിതം മധുരം സ്നിഗ്ധം േവേണാേരവം തം വാദ്യം .. ..
ഏവേമതത് സ്വരഗതം വിേജ്ഞയംഗാനേയാ ഭിഃ .
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ധനാേതാദ്യവികൽപനം .. ..
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ സുഷിരാേതാദ്യലക്ഷണം
നാമാധ്യായ ിംശഃ ..
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യ ിംേശാ�ധ്യായഃ

ഗുണാത് വർതേത ഗാനം േദാഷം ൈചവ നിരസ്യേത .
തസ്മാദ്യേത്നന വിേജ്ഞയൗ ഗുണേദാഷൗ സമാസതഃ .. ..
ഗാതാ ത്യ വയാഃ സ്നിഗ്േധാ മധുരസ്വേരാപചിതകണ്ഠഃ .
ലയതാലകലാപാത മാണേയാേഗഷു തത്ത്വജ്ഞഃ .. ..
രൂപഗുണകാന്തിയുക്താ മാധുേര്യാേപതസത്വസമ്പന്നാഃ .
േപശലമധുരസ്നിഗ്ധാനുനാദിസമരക്ത ഗുരു (ശുഭ)കണ്ഠാഃ ..
സുവിഹിതഗമകവിധായിേന്യാ�േക്ഷാേഭ്യാ(ഭ്യാസ് )താലലയകുശലാഃ .
ആേതാദ്യാർപിതകരണാ വിേജ്ഞയാ ഗായികാഃ ശ്യാമാഃ .. ..

ാേയണ തു സ്വഭാവാത് ീണാം ഗാനം നൃണാം ച പാഠ്യവിധിഃ .
ീണാം സ്വഭാവമധുരഃ കേണ്ഠാ നൃണാം ബലിത്വം ച .. ..

യ ീണാം പാഠ്യാത് (ഠ്യം)ഗുൈണർനരാണാം ച ഗാനമധുരത്വം .
േജ്ഞേയാ�ലങ്കാേരാ�സൗ ന ഹി സ്വഭാേവാ ഹ്യയം േതഷാം .. ..
സുനിവിഷ്ടപാണിലയയതിേയാഗജ്ഞൗസുമധുരലഘുഹസ്തൗ .
ഗാതൃഗുൈണേശ്ചാേപതാവവഹിതമനസൗ സുസംഗീതൗ .. ..

ടരചിതചി കരണൗ ഗീത വണാചലൗ വീണൗ ച .
ചി ാദിവാദ്യകുശലൗവീണാഭ്യാം വാദകൗ ഭവതഃ .. ..
ബലവാനവഹിതബുദ്ധിർഗീതലയജ്ഞസ്തഥാസുസംഗീതഃ .

ാവകമധുരസ്നിഗ്േധാ ദൃഢപാണിർവംശവാദേകാ േജ്ഞയഃ .. ..
അവിചലിതമവിച്ഛന്നം വർണാലങ്കാരേബാധകംമധുരം .
സ്നിഗ്ധം േദാഷവിഹീനം േവേണാേരവം തം വാദ്യം .. ..
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനകരണവചന േയാഗസിദ്ധിനിഷ്പാദനാനി
ഷഡാചാര്യഗുണാ ഇതി .
ത ജ്ഞാനം ശാ ാവേബാധഃ . യഥാ ച

ിയാസമ്പാദനം വിജ്ഞാനം . കണ്ഠഹസ്തഗൗണ്യം കരണം .
ജിത ന്ഥതാ വചനം . േദശാദിസമ്പദാരാധനം േയാഗസിദ്ധിഃ .
ശിഷ്യസ്വഭാവമവിേശേഷ്യാപാത്തയ
ഉപേദശാച്ഛിഷ്യനിഷ്പാദനമിതി .. ..

ാവേണാ�ഥ ഘനഃ സ്നിഗ്േധാ മധുേരാഹ്യവധാനവാൻ .
ിസ്ഥാനേശാഭീേത്യവം തു ഷട് കണ്ഠസ്യ ഗുണാ മതാഃ .. ..

ഉദാത്തം യേത യസ്മാത്തസ്മാ ാവണ ഉച്യേത .
ാവണഃ സുസ്വേരാ യസ്മാദച്ഛിന്നഃ സ ഘേനാ മതഃ .. ..

അരൂക്ഷധ്വനിസംയുക്തഃ സ്നിഗ്ധസ്തജ്ജ്ൈഞഃ കീർതിതഃ .
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മനഃ ാദനകരഃ സ ൈവ മധുര ഉച്യേത .. ..
സ്വേര�ധിേക ച ഹീേന ച ഹ്യവിരേക്താ വിധാനവാൻ .
ശിരഃകേണ്ഠഷ്വഭിഹിത ിസ്ഥാനമധുരസ്വരഃ .

ിസ്ഥാനേശാഭീേത്യവം തു സ ഹി തജ്ജ്ൈഞരുദാഹൃതഃ .. ..
കപിേലാ ഹ്യവസ്ഥിതൈശ്ചവ തഥാ സന്ദഷ്ട ഏവ ച .
കാകീ ച തുംബകീ ൈചവ പഞ്ച േദാഷാ ഭവന്തി ഹി .. ..
ൈവസ്വര്യം ച ഭേവദ്യ തഥാ സ്യാദ് ഘർഘരായിതം .
കപിലഃ സ തു വിേജ്ഞയഃ േ ഷ്മകണ്ഠസ്തൈഥവ ച .. ..
ഊനതാ�ധികതാ ചാപി സ്വരാണാം യ ദൃശ്യേത .
രൂക്ഷേദാഷഹതൈശ്ചവ േജ്ഞയഃ സ ത്വവ്യവസ്ഥിതഃ .. ..
ദണ്ഡ േയാഗാത് സന്ദഷ്ടസ്ത്വാചാൈര്യഃ പരികീർതിതഃ .
േയാ ന വിസ്തരതി സ്ഥാേന സ്വരമുച്ചാരണാഗതം .. ..
നാസാ സ്തശബ്ദ തുംബകീ േസാ�ഭിധീയേത .. ..
അേന്യ തു
സമ ഹരേണ ൈചവ ജവിനൗ വിശദൗ തഥാ .
ജിത മൗ വികൃഷ്ടൗ ച മധുരൗ േസ്വദവർജിതൗ .
തഥാ ബൃയന്നഖൗ ൈചവ േജ്ഞയൗ ഹസ്തസ്യ ൈവ ഗുണാഃ .. .. ഇതി
ഏേത ഗുണാശ്ച േദാഷാശ്ച തത്ത്വതഃ കഥിേതാ മയാ .
അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി ഹ്യവനദ്ധവിധിം പുനഃ .. ..
പൂർവം യദുക്തം പിതാമേഹന .
കുര്യാത് യ ഏവം തു നരഃ േയാേഗ
സമ്മാനമ യം ലഭേത സ േലാേക .. ..
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ ഗുണേദാഷവിചാേരാ
നാമാധ്യായ യ ിംശഃ .. ..
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പഞ്ച ിംേശാ�ധ്യായഃ

വിന്യാസം ഭൂമികാനാം ച സ വക്ഷ്യാമി നാടേക
യാദൃേശാ യസ്യ കർതേവ്യാ വിന്യാേസാ ഭൂമികാസ്വഥ
ഗതിവാഗംഗേചഷ്ടാഭിഃ സത്ത്വശീലസ്വഭാവതഃ
പരീക്ഷ്യ പാ ം തജ്ജ്ഞ യുഞ്ജ്യാദ് ഭൂമിനിേവശേന
തസ്മിന്നന്വിഷ്യ ഹി ഗുണവാൻ കാര്യാ പാ സമാ യാ
ന േഖദജനനം ബുേദ്ധരാചാര്യസ്യ ഭവിഷ്യതി
ആചാര്യഃ പാ ജാംൈശ്ചവ ഗുണാഞ്ജ്ഞാത്വാ സ്വഭാവജാൻ
തതഃ കുര്യാദ് യഥാേയാഗം നൃണാം ഭൂമിനിേവശനം
അംഗ ത്യംഗസംയുക്തമഹീനാംഗം വേയാന്വിതം
ന ലം ന കൃശം ൈചവ ന ദീർഘം ന ച മന്ഥരം

ിഷ്ടാംഗം ദ തിമന്തം ച സുസ്വരം ിയദർശനം
ഏൈതർഗുൈണശ്ച സംയുക്തം േദവഭൂമിഷു േയാജേയത്

ലം ാംശും ബൃഹേദ്ദഹം േമഘഗംഭീരനിസ്വനം
രൗ സ്വഭാവേന ം ച സ്വഭാവ കുടീമുഖം
രേക്ഷാദാനവൈദത്യാനാം ഭൂമികാസു േയാജേയത്
പുരുഷാണാം േയാഗ തഥാംഗ ിയയാന്വിതഃ
സുേന സു വഃ സ്വംഗാഃ സുലലാടാഃ സുനാസികാഃ
േസ്വാഷ്ഠാഃ സുഗണ്ഡാഃ സുമുഖാഃ സുകണ്ഠാഃ സുശിേരാധരാഃ
സ്വംഗ ത്യംഗസംയുക്താ ന ദീർഘാ ന ച മന്ഥരാഃ
ന ലാ ന കൃശാൈശ്ചവ സ്വഭാേവന വ്യവസ്ഥിതാഃ
സുശീലാ ജ്ഞാനവന്തശ്ച തഥാ ച ിയദർശനാഅഃ
കുമാരരാജഭൂമൗ തു സംേയാജ്യാശ്ച നേരാത്തമാഃ
അംൈഗരവികൈലർധീരം ടം വസനകർമണി
ന ദീർഘം ൈനവ ച ലമൂഹാേപാഹവിചക്ഷണം
അദീനം ച ഗൽഭം ച ത ത്പന്നവിനിശ്ചയം
േസനാപേതരമാത്യാനാം ഭൂമികാസു േയാജേയത്
പിംഗാക്ഷം േഘാണനാസം ച േന മുച്ചമഥാപി വാ
ക കിേ ാ ിയാദീനാം ഭൂമികാസു നിേയാജേയത്
ഏവമേന്യഷ്വപി തഥാ നാട്യധർമവിഭാഗതഃ
േദശേവഷാനുരൂേപണ പാ ം േയാജ്യം സ്വഭൂമിഷു
മന്ഥരം വാമനം കുബ്ജം വികൃതം വികൃതാനനം
വിഷ്ടബ്ധേന ം കാണാക്ഷം ലം ചിപിടനാസികം
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ദുർജനം ദുസ്വഭാവം ച വികൃതാചാരേമവ ച
ദാസഭൂമൗ യുഞ്ജീത ബുേധാ ദാസാംഗസംഭവം

കൃത്യാ�തികൃശം ക്ഷാമം തപഃ ാേന്തഷു േയാജേയത്
തഥാ ച പുരുഷം ലമുപേരാേധഷു േയാജേയത്
യദി വാ േനദൃശാഃ സന്തി കൃത്യാ പുരുഷാ ദ്വിജാഃ
ആചാര്യബുദ്ധ്യാ േയാജ്യാ ഭാവേചഷ്ടാസ്വഭാവതഃ
യാ യസ്യ സദൃശീ േചഷ്ടാ ഹ ത്തമാധമമധ്യമാ
സ തഥാ��ചാര്യേയാേഗന നിയമ്യാ ഭാവഭാവിനീ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ഭരതാനാം വികൽപനം
ഭരതാ യാശ്ച ഭരേതാ വിദൂഷകഃ സൗരികസ്തഥാ നാന്ദീ
നന്ദീ സസൂ ധാേരാ നാട്യരേസാ നായകൈശ്ചവ
മുകുടാഭരണവികൽപൗ വിേജ്ഞേയാ മാല്യവ വിവിൈധശ്ച
കാരകകുശീലവാദ്യാ വിേജ്ഞയാ നാമതൈശ്ചവ
ധുര്യവേദേകാ യസ്മാദുദ്ധാേരാ�േനകഭൂമികായുക്തഃ
ഭാണ്ഡ േഹാപകരൈണനാട്യം ഭരേതാ ഭേവത് തസ്മാത്
േലാകാഹൃദാ യകൃതാ സർവ കൃതി ചാരസംയുക്താ
നാനാ യാം കുരുേത തഥാ ച നാരീ തു സർവ

ത ത്പന്ന തിേഭാ നർമകൃേതാ നർമഗർഭനിർേഭദഃ
േഛദവിദൂഷിതവചേനാ വിദൂഷേകാ നാമ വിേജ്ഞയഃ
തൂര്യതി നരഃ സർവാേതാദ്യ വാദേന കുശലഃ
തൂരപരി ഹയുേക്താ വിേജ്ഞയസ്തൗരിേകാ നാമ
നടനൃതി ധാത്വർേഥാ�യം ഭൂതം നാടയതി േലാകവൃത്താന്തം
രസഭാവസത്വയുക്തം യസ്മാത് തസ്മാന്നേടാ ഭവതി

ത്യഭിവാദനകൃൈതർമധുൈരർവാൈക്യഃ സുമംഗലാചാൈരഃ
സർവ സ്തൗതി ഹി േലാകം യസ്മാത് തസ്മാദ്ഭേവദ്വാദീ
ഭാേവേഭ്യാ ബഹുധാ�സ്മിൻ രസാ വദതി നാട്യേയാേഗഷു

ാകൃതസം തപാേഠ്യാ നന്ദീ നാേമതി സ േജ്ഞയഃ
ഗീതസ്യ ച വാദ്യസ്യ ച പാഠ്യസ്യ ച ൈനകഭാവവിഹിതസ്യ
ശിേഷ്ടാപേദശേയാഗാത് സൂ ജ്ഞഃ സൂ ധാര
യസ്മാത് യേഥാപദിഷ്ടാൻ രസാംശ്ച ഭാവാംശ്ച
സത്വസംയുക്താൻ
ഭൂമിവികൽൈപർനയതി ച നാട്യകരഃ കീർതിതസ്തസ്മാത്
ചതുരാേതാദ്യവിധാനം സർവസ്യ തു ശാ േഖ ദവിഹിതസ്യ
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നാട്യസ്യാന്തം ഗച്ഛതി തസ്മാൈദ്വ നായേകാ�ഭിഹിതഃ
നാനാ കൃതിസമുത്ഥം കേരാതി യഃ ശീർഷകം മുകുടേയാേഗ
വിവിൈധർേവഷവിേശൈഷഃ സ ച കുടകാര വിേജ്ഞയഃ
ഭാണ്ഡകവാദ്യജ്ഞാ യാ ലയതാലജ്ഞാ രസാനുവിദ്ധാ ച
സർവാംഗസുന്ദരീ ൈവ കർതവ്യാ നാടകീയാ തു
യസ്ത്വാഭരണം കുര്യാദ് ബഹുവിധവിഹിതം സ ചാഭരണഃ
യേശ്ചാപകരണേയാഗാത് സ േതന നാമ്നാ�ഭിധാതവ്യഃ
േയാ ൈവ മാല്യം കുരുേത പങ്ചവിധം മാല്യാകൃത് സ വിേജ്ഞയഃ
യശ്ചാപി േവഷേയാഗം കുരുേത സ ച േവഷകാരീ തു
ചി ജ്ഞശ്ചി കേരാ വ സ്യ രഞ്ജാനാത്തഥാ രജകഃ
ജത്വശ്മേലാഹകാൈഷ്ഠർ വ്യകൈരഃ കാരുകൈശ്ചവ
നാനാേതാദ്യവിധാേന േയാഗയുക്തഃ വാദേന കുശലഃ
അേതാേദ്യ�പ്യതികുശേലാ യസ്മാത് സ കുശലേവാ േജ്ഞയഃ
യദ്യത് സമാ യേന്ത ശിൽപം വാ കർമ വാ േയാഗം വാ
തൈനേവാപഗതഗുണാ വിേജ്ഞയാ നാമതഃ പുരുഷാഃ
ഏവം തു നാടകവിധൗ ജാതിർനടസം യാ ബുൈധർേജ്ഞയാ
നാേട്യാപകരണയുക്താ നാനാശിൽപ സക്താ ച
ഉേക്താ� ഭൂമികാന്യാസഃ േയാക്താരശ്ച േയാഗതഃ
ആദിഷ്ടം നാട്യശാ ം ച മുനയഃ കിമിേഹാച്യതാം
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ ഭൂമികാവികൽപാധ്യായഃ പഞ്ച ിംശഃ
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ഷട് ിംേശാഽധ്യായഃ

അഥാേ േയാ വസിഷ്ഠശ്ച പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ തുഃ
അംഗിരാ ഗൗതേമാഽഗേസ്ത്യാ മനുരായുസ്തഥാത്മവാൻ
വിശ്വാമി ഃ ലശിരാഃ സംവർതഃ മതിർദനുഃ
ഉശനാ ബൃഹ തിർവ്യാസശ്ച്യവനഃ കാശ്യേപാ വഃ
ദുർവാസാ ജാമദഗ്ന്യശ്ച മാർകേണ്ഡേയാഽഥ ഗാലവഃ
ഭരദ്വാജശ്ച ൈരഭ്യശ്ച യവ ീതസ്തൈഥവ ച

ലാക്ഷഃ ശകലാക്ഷശ്ച കാേണ്വാ േമഘാതിഥിഃ തുഃ
നാരദഃ പർവതൈശ്ചവ സുവർമാൈഥകേജാ ദ്വിജഃ
നിതംബുർഭുവനഃ സൗമ്യഃ ശതാനന്ദഃ കൃത ണഃ
ജാമദഗ്ന്യസ്തഥാ രാമഃ കചേശ്ചേത്യവമാദയഃ
ഏവം േത മുനയഃ ത്വാ സർവജ്ഞം ഭരതം തതഃ
പുനരൂചുരിദം വാക്യം കുതൂഹലപുേരാഗമം
യസ്ത്വയാ ഗദിേതാ േഹ്യഷ നാട്യേവദഃ പുരാതനഃ
ഏകചിൈത്തഃ സ ചാസ്മാഭിഃ സമ്യക് സമുപധാരിതഃ
ഏകശ്ച സംശേയാഽസ്മാകം തം േനാ വ്യാഖ്യാതുമർഹസി
േകാ വാേന്യാ നാട്യേവദസ്യ നിശ്ചയം വ മർഹതി
ന വയം പരിഹാേസന ന വിേരാേധന ന േചർഷ്യയാ
പൃച്ഛാേമാ ഭഗവൻ നാട്യമുപേദശാർഥേമവ തു
അസ്മാഭിശ്ച തദാ േനാക്തം കഥാേച്ഛേദാ ഭേവദിതി
ഇദാനീം തൂപശിക്ഷാർഥം നാട്യഗുഹ്യം നിദർശയ
േലാകസ്യ ചരിതം നാട്യമിത്യേവാചസ്ത്വമീദൃശം
േതഷാം തു േലാകം ഗുഹ്യാനാം നിശ്ചയം വ മർഹസി
േദവസ്യ കസ്യ ചരിതം പൂർവരംേഗ ദ്വിജർഷഭ
കിമർഥം ഭുജ്യേത േഹ്യഷ യുക്തഃ കിം കേരാതി വാ
കസ്മാൈച്ചവ പുനഃ ശൗചം സമ്യക് ചരതി സൂ ദൃക്
കഥമുർവീതേല നാട്യം സ്വർഗാന്നിപതിതം വിേഭാ
കഥം തവായം വംശശ്ച നടസഞ്ജ്ഞഃ തിഷ്ഠിതഃ
സർവേമവ യഥാതത്ത്വം കഥയസ്വ മഹാമുേന
േതഷം തു വചനം ത്വാ മുനീനാം ഭരേതാ മുനിഃ

ത വാച പുനർവാക്യം ഗുഹ്യാർഥാഭിനയം തി
വീമി വഃ കഥാം ഗുഹ്യാം യന്മാം പൃച്ഛൻ സു താഃ

പൂർവരംഗവിധാനസ്യ താം ച േമ സന്നിേബാധത
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േ ാക്തവാനസ്മി യത്പൂർവം ശുഭം വിഘ്നനിബർഹണം
തസ്യാനുബേന്ധന മയാ പൂർവരംഗഃ കീർതിതഃ
ശ ാണാം തികാരാർഥം ശരീരാവരണം യഥാ

ിയേത ഹി തഥാ പാപം ഹുേതൈനവ ശാമ്യതി
ഏവം ജൈപ്യശ്ച േഹാൈമശ്ച േദവതാഭ്യർചേനന ച
സർവാേതാദ്യവിധാൈനശ്ച തഥാ ഗീതസ്വേനന ച

ത്യാശീർവചൈനഃ ശാൈന്തഃ കർമഭാവാനുകീർതൈനഃ
മയാ പാപാപഹരൈണഃ കൃേത വിഘ്നനിബർഹേണ

തിഗീതാദിസംസൃൈഷ്ടർേദൈവരഭിഹിേതാഽസ്മ്യഹം
നിതരാം പരിതുഷ്ടാഃ സ്മഃ േയാേഗണാമുനാ ച േത
േദവതാസുരമാനന്ദ്യ യസ്മാംേല്ലാകശ്ച നന്ദതി
തസ്മാദയം േയാഗ നാന്ദീനാമാ ഭവിഷ്യതി
ഗീതവാദ്യാനുനാേദാ ഹി യ കാകുസ്വനഃ ശുഭഃ
തസ്മിൻ േദേശ വിപാപ്മാേനാ മാംഗല്യം ച ഭവിഷ്യതി
യാവത്തം പൂരേയേദ്ദശം ധ്വനിർനാട്യസമാ യഃ
ന സ്ഥാസ്യന്തി ഹി രക്ഷാംസി തം േദശം ന വിനായകാഃ
ആവാേഹ ച വിവാേഹ ച യേജ്ഞ നൃപതിമംഗേല
നാന്ദീശബ്ദമുപ ത്യ ഹിം ാ നശ്യന്തി ൈചവ ഹി
പാഠ്യം നാട്യം തഥാ േഗയം ചി വാദി േമവ ച
േവദമ ാർഥവചൈനഃ സമം േഹ്യതദ് ഭവിഷ്യതി

തം മയാ േദവേദവാത് തത്ത്വതഃ ശങ്കരാദ്ധിതം
സ്നാനജപ്യസഹേ ഭ്യഃ പവി ം ഗീതവാദിതം
യസ്മിന്നാേതാദ്യനാട്യസ്യ ഗീതപാഠ്യധ്വനിഃ ശുഭഃ
ഭവിഷ്യത്യശുഭം േദേശ ൈനവ തസ്മിൻ കദാചന
ഏവം പൂജാധികാരാർഥം പൂർവരംഗഃ കൃേതാ മയാ
നാനാ തികൃൈതർവാൈക്യർേദവതാഭ്യർചേനന ച
യേതാഽഭിവാദനം ിഷ്ടം ശിഷ്ടം ത ംഗമണ്ഡേല
തതസ്തസ്യ ഹി തച്ഛൗചം വിഹിതം തു ദ്വിേജാത്തമാഃ
ശൗചം കൃത്വാ യേതാ മ ം പൂജനം ജർജരസ്യ തു
ഉച്യേത പൂർവരംേഗഽസ്മിൻ തസ്മാച്ഛൗചം കീർതിതം
യഥാവതാരിതം ൈചവ നാട്യേമതന്മഹീതേല
വക്തവ്യം സർവേമതദ്ധി ന ശക്യം ഹി നിഗൂഹിതും
മൈമേത തനയാഃ സർേവ നാട്യേവദസമന്വിതാഃ
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സർവേലാകം ഹസൈനഃ ബാധേന്ത നാട്യസം ൈയഃ
കസ്യചിത്ത്വഥ കാലസ്യ ശിൽപകം ാമ്യധർമകം
ഋഷീണാം വ്യംഗ്യകരണം കുർവദ്ഭിർഗുണസം യം
അ ാവ്യം ത രാചാരം ാമ്യധർമ വർതിതം
നി രം ചാ തം ച കാവ്യം സംസദി േയാജിതം
ത ത്വാ മുനയഃ സർേവ ഭീമേരാഷ കമ്പിതാഃ
ഊചുസ്താൻ ഭരതാൻ ദ്ധാ നിർദഹന്ത ഇവാഗ്നയഃ
മാ താവദ്േഭാ ദ്വിജാ യുക്തമിദമസ്മദ്വിഡംബനം
േകാ നാമായം പരിഭവഃ കിഞ്ച നാസ്മാസു സമ്മതം
യസ്മാജ്ജ്ഞാനമേദാന്മത്താ ന േവത്ഥാവിനയാ ിതാഃ
തസ്മാേദതദ്ധി ഭവതാം കുജ്ഞാനം നാശേമഷ്യതി
ഋഷീണാം ാഹ്മണാനാം ച സമവായസമാഗതാഃ
നിരാഹുതാ വിനാ േഹാൈമഃ ശൂ ാചാരാ ഭവിഷ്യഥ
അപാങ്ക്േതയാഃ കുത്സിതാശ്ചാവമാ ഏവ ഭവിഷ്യഥ
യശ്ച േവാ ഭവിതാ വംശഃ സർവാശൗേചാ ഭവിഷ്യതി
േയ ച േവാ വംശജാേസ്തഽപി ഭവിഷ്യന്ത്യഥ നർതകാഃ
പേരാപസ്ഥാനവന്തശ്ച ശ പേണ്യാപജീവിനഃ
ശാപം ദത്തം തഥാ ജ്ഞാത്വാ സുേതേഭ്യാ േമ തദാ സുരാഃ
സർേവ വിമനേസാ ഭൂത്വാ താനൃഷീൻ സമുപസ്ഥിതാഃ
യാചമാൈനസ്തതഃ േ ാക്തം േദൈവഃ ശ പുേരാഗൈമഃ
ഇദാനീം ദുഃഖമുത്പന്നം നാട്യേമതദ് വിനങ്ക്ഷതി
ഋഷിഭിശ്ച തതഃ േ ാക്തം ന ൈചതദ്ധി വിനക്ഷ്യതി
േശഷമന്യ യദ് േ ാക്തം സർവേമതദ് ഭവിഷ്യതി
ഏത ത്വാ തു വചനം മുനീനാമു േതജസാം
വിഷ്ണ്ണാേസ്ത തതഃ സർേവ ത്വാ മാം സമുപസ്ഥിതാഃ
േ ാക്തവന്തശ്ച മാം പു ാസ്ത്വയാേഹാ നാശിതാ വയം
അേനന നാട്യേദാേഷണ ശൂ ാചാരാ ഹി യത് കൃതാഃ
മയാപി സാന്ത്വയിേത്വാക്താ മാ േ ാധം ജതാനഘാഃ
കൃതാന്തവിഹിേതാഽസ്മാകം നൂനേമഷ വിധിഃ സുതാഃ
മുനീനാം ഹി മൃഷാ വാക്യം ഭവിഷ്യതി കദാചന
നിധേന ച മേനാ മാ ഭൂദ് യുഷ്മാകമിതി സാന്ത്വിതാഃ
ജാനീധ്വം തത്തഥാ നാട്യം ഹ്മണാ സ വർതിതം
ശിേഷ്യഭ്യശ്ച തദേന്യഭ്യഃ യച്ഛാമഃ േയാഗതഃ
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മാ ൈവ ണശ്യതാേമതന്നാട്യം ദുഃഖ വർതിതം
മഹാ യം മഹാപുണ്യം േവദാംേഗാപാംഗസംഭവം
അപ്സേരാഭ്യ ഇദം ൈചവ യഥാതത്ത്വം യഥാ തം
നാട്യം ദത്ത്വാ തതഃ സർേവ ായശ്ചിത്തം ചരിഷ്യഥ
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ നാട്യശാേപാ നാമ ഷട് ിംേശാഽധ്യായഃ
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സപ്ത ിംേശാ�ധ്യായഃ

കസ്യചിത്ത്വഥ കാലസ്യ നഹുേഷാ നാമ പാർഥിവഃ
ാപ്തവാൻ േദവരാജ്യം ഹി നയബുദ്ധിപരാ മഃ
ശശാസ തദാ രാജ്യം േദൈവർവ ഷ്ടിമവാ വൻ

ഗാന്ധർവം ൈചഅ നാട്യം ച ദൃഷ്ട്വാ ചിന്താമുപാഗമത്
സ ചിന്തയിത്വാ മനസാ കഥേമഷ ഗൃേഹ മമ
നാട്യ േയാേഗാ ഹി ഭേവദിതി സാദര ഏവ സൻ
കൃതാഞ്ജലിഃ േയാഗാർഥം േ ാക്തവാം സുരാൻ നൃപഃ
അപ്സേരാഭിരിദം സാർധം നാട്യം ഭവതു േമ ഗൃേഹ

ത ക്തശ്ച തേതാ േദൈവർബൃഹ തിപുേരാഗൈമഃ
ദിവ്യാംഗനാനാം ൈനേവഹ മാനുൈഷഃ സഹ സംഗതിഃ
ഹിതം പഥ്യം ച വക്തേവ്യാ ഭവാൻ സ്വർഗാധിേപാ ഹി യത്
ആചാര്യാസ്ത ഗച്ഛ ഗത്വാ കുർവ േത ിയം
േ ാക്തവാം തേതാ മാം തു നൃപതിഃ സ കൃതാഞ്ജലിഃ
ഇദമിച്ഛാമി ഭഗവൻ നാട്യമുർവ്യാം തിഷ്ഠിതം
പൂർവമാചാര്യകം ൈചവ ഭവതാ�ഭിഹിതം തം
വ്യക്തഭാവാത്വിദം ലബ്ധം ത്വത്സകാശാദ് ദ്വിേജാത്തമ
പിതാമഹഗൃേഹ�സ്മാകം തദന്തഃപുേര ജേന
പിതാമഹ ിയായുക്ത മുർവശ്യാം സ വർതിതം
തസ്യാഃ ണാശേശാേകന ഉന്മാേദാപരേത നൃേപ
വിപേന്ന�ന്തഃപുരജേന പുനർനാശമുപാഗതം

കാശേമതദിച്ഛാേമാ ഭൂയസ്തത് സ േയാജിതം
തിഥിയജ്ഞ ിയാേസ്വതദ് യഥാ സ്യാൻ മംഗൈലഃ ശുൈഭഃ
തസ്മിൻ മമ ഗൃേഹ ബദ്ധം നാനാ കൃതിസം യം

ീണാം ലലിതവിന്യാൈസര്യേതാ നഃ ഥയിഷ്യതി
തഥാ�സ്ത്വിതി മയാ േ ാേക്താ നഹുഷഃ പാർഥിവസ്തദാ
സുതാശ്ചാഹൂയ സേ ാക്താ സാമപൂർവം സുൈരഃ സഹ
അയം ഹി നഹുേഷാ രാജാ യാചേത നഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
ഗമ്യതാം സഹിൈതർഭൂമിം േയാ ം നാട്യേമവ ച
കരിഷ്യമശ്ച ശാപാന്തമസ്മിൻ സമ്യക് േയാജിേത

ാഹ്മണാനാം നൃപാണാം ച ഭവിഷ്യഥ ന കുത്സിതാഃ
ത ഗത്വാ യുജ്യന്താം േയാഗാൻ വസുധാതേല
ന ശക്യം ചാന്യഥാ കർതും വചനം പാർഥിവസ്യ ഹി
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അസ്മാകം ൈചവ സർേവഷാം നഹുഷസ്യ മഹാത്മനഃ
ആേത്മാപേദശസിദ്ധം ഹി നാട്യം േ ാക്തം സ്വയംഭുവാ
േശഷമുത്തരതേ ണ േകാഹല കരിഷ്യതി

േയാഗഃ കാരികാൈശ്ചവ നിരുക്താനി തൈഥവ ച
അപ്സേരാഭിരിദം സാർധം ീഡനീയകേഹതുകം
അധിഷ്ഠിതം മയാ സ്വർേഗ സ്വാതിനാ നാരേദന ച
തതശ്ച വസുധാം ഗത്വാ നഹുഷസ്യ ഗൃേഹ ദ്വിജാഃ

ീണാം േയാഗം ബഹുധാ ബദ്ധവേന്താ യഥാ മം
അേ ാപേഭാഗതേസ്ത തു മാനുഷീഷു മാമാത്മജാഃ
ബദ്ധവേന്താ�ധികേസ്നഹം താസു തദ് ദ്വിജസത്തമാഃ
പു ാനുത്പാദ്യ വധ്വാ ച േയാഗം ച യഥാ മം

ഹ്മണാ സമനുജ്ഞാതാഃ ാപ്താഃ സ്വർഗം പുനഃ സുതാഃ
ഏവമുർവീതേല നാട്യം ശിൈഷ്യഃ സമവതാരിതം
ഭരതാനാം ച വംേശാ�യം ഭവിഷ്യം ച വർതിതഃ
േകാഹലാദിഭിേരവം തു വത്സശാണ്ഡില്യധൂർതിൈതഃ
മത്യധർമ ിയായുൈക്തഃ കശ്ചിത്കാലമവസ്ഥിൈതഃ
ഏതച്ഛാ ം ണീതം ഹി നാരാണാം ബുദ്ധിവർധനം
ൈ േലാക്യസ്യ ിേയാേപതം സർവശാ നിദർശനം
മംഗല്യം ലലിതം ൈചവ ഹ്മേണാ വദേനാദ്ഭവം
യ ഇദം ണുയാൻ നിത്യം േ ാക്തം േചദം സ്വയംഭുവാ
കുര്യാത് േയാഗം യൈശ്ചവമഥവാ�ധീതവാൻ നരഃ
യാ ഗതിർേവദവിദുഷാം യാ ഗതിര്യജ്ഞകാരിണാം
യാ ഗതിർദാനശീലാനാം താം ഗതിം ാ യാദ്ധി സഃ
ദാനധർേമഷു സർേവഷു കീർത്യേത തു മഹത് ഫലം
േ ക്ഷണീയ ദാനം ഹി സർവദാേനഷു ശസ്യേത
ന തഥാ ഗന്ധമാേല്യന േദവാ ഷ്യന്തി പൂജിതാഃ
യഥാ നാട്യ േയാഗൈസ്ഥർനിത്യം തുഷ്യന്തി മംഗൈലഃ
ഗാന്ധർവം േചഹ നാട്യം ച യഃ സമ്യക് പരിപാലേയത്
സ ഈശ്വരഗേണശാനാം ലഭേത സദ്ഗതിം പരാം
ഏവം നാട്യ േയാേഗ ബഹുവിധിവിഹിതം കർമശാ ം ണീതം
േനാക്തം യച്ചാ േലാകാദനുകൃതികരണാത്
സംവിഭാവ്യം തു തജ്ജ്ൈഞഃ
കിം ചാന്യത് സ പൂർണാ ഭവതു വസുമതീ നഷ്ടദുർഭിക്ഷേരാഗാ
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ശാന്തിർേഗാ ാഹ്മണാനാം ഭവതു നരപതിഃ പാതു പൃഥ്വീം സമ ാം
ഇതി ഭരതീേയ നാട്യശാേ ഗുഹ്യതത്ത്വകഥനാധ്യായഃ സപ്ത ിംശഃ

നാട്യശാ ം സ ർണം
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