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नन्दिकेश्वरः तस्य अन्िनयिर्पणञ्च” एकं 

न्िमर्शपत्मकमध्ययनम् 

 

Dr. Naveen Bhat 

 

प्रस्तशिनश 

िशरतीय-नशट्यर्स्त्रीय-र्रम्र्रशयशम् अन्िनयिर्पणस्य प्रमुखं स्थशनं ितपते। िरतमुनेः 

नशट्यर्शस्त्रग्रदथस्य नशट्यर्रम्र्रश यश ितपते तस्य र्ररिर्पनं न्िर्द्वयेन अिित्। एकम् 

अन्िनिगुप्तशदिटीकशकशर ः टीकशद्वशरश अदयत् नन्दिकेश्वर-र्नञ्जयशदिन्िः ग्रदथरचनशद्वशरश च। 

नशट्यर्शस्त्रमनसुृत्य रन्चतेषु ग्रदथषेु नन्दिकेश्वरस्य “अन्िनयिर्पणम्” प्रमुखं ितपत।े 

अन्िनयमन्र्कृत्य तत्रशन्र् आन्गगकशन्िनयमन्र्कृत्य रन्चतो ितपतेऽयं ग्रदथः। यद्यन्र् 

िरतमुनेः नशट्यर्रम्र्रशमन्र्कृत्य ि ग्रदथोऽयं रन्चतः तथशन्र् नशट्यशर्शस्त्रशिन्र्कम् 

अन्िनयस्य प्रशयोन्गकन्ििरणं ििशत्यन्िनयिर्पणम्। स्ितदत्रदिर्श अन्िनयस्य न्ििरण ं

प्रयच्छन् अयं ग्रदथः लोकन्प्रयतशं चशिशर्। अद्यशन्र् िरतनशट्यशदिनृत्यशभ्यशसकतशपरः 

अन्िनयन्िषय े अन्िनयिर्पणस्य श्लोकशन ् कण्ठस्थीकुिपदतीन्त न्िचशरः ग्रदथस्यशस्य महत्त्ि ं

द्योतयन्त। 

 

नन्दिकेश्वरशचशयपः तस्य िरे्कशलकृतयश्च। 

िरतशणपिम् अन्िनयिर्पण ं चेन्त ग्रदथद्वयेन नशट्यर्शस्त्रीयर्रम्र्रशयशं नन्दिकेश्वरस्य नशम 

आचशयपत्िेन प्रख्यशतमन्स्त। दकदतु तस्य न्िषये अन्र्कं िकंु् न्िद्वशंसः अन्र् र्क्शः न सन्दत। 

बहिः सशक्ष्यशिशिेन मौनमेिशिलम्बदत।े ये तस्य िरे्कशलकृतीः अन्र्कृत्य िकु्मशरिदते 

तेष्िन्र् एकशन्िप्रशयः नशन्स्त। 

१८९४तमे िषे मुम्ब -नगयशां न्नणपयसशगर-मुद्रणशलये मुदद्रते, र्न्ण्ितन्र्िित्त-

कशर्ीनशथर्शण्िुरगगर्रशब-महोियशभ्यश ं सम्र्शदित े नशट्यर्शस्त्रग्रदथे अन्दतमर्ुन्ष्र्कशयशं 

“समशप्तश्चशयं ग्रदथः नन्दििरतसगगीतर्ुस्तकम्” इन्त न्लन्खतमन्स्त। केन्चत् “नन्दििरत1” 

इन्त र्ब्िस्य आर्शरेण नन्दिकेश्वरं िरतशत् र्ूिपितीन्त ििन्दत।  

दकदतु नन्दिकेश्वरः एि अन्िनयिर्पणे नशट्योत्र्त्तेः र्रम्र्रशकथनसमये िरतस्य नशम 

गृह्णशन्त। तििेम् – 

 

नशट्यिेि ंििौ र्ूिां िरतशय चतुमुपखः। 

ततश्च िरतः सशर्ां गदर्िशपप्सरसशं गण ः ॥2 इन्त। 

                                                            
1 नश. र्श. कशव्यमशलश न्नणपयसशगरम ्। 

2 अ.ि. र्ो-२ 
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अतः अनेन नन्दिकेश्वरस्य िरतर्ूिपिर्तपत्त्िकल्र्नं न्नरस्यते। 

अन्िनयिर्पणस्य प्रकशर्नशत ् र्ूिां केन्चत ् नन्दिनं िरत ं च 

एकव्यन्क्त्िेनशन्र् गृह्णन्दत स्म। दकदतु तयोः प्रथक्तत्िमकंु् 

कशव्यमीमशंसशयशं रशजर्ेखरेण र्शस्त्रसगग्रहऽेन्त प्रथमऽेध्यशये 

– “रूर्कन्नरूर्णीयं िरतः, रसशन्र्कशररकं नन्दिकेश्वरः3” 

इन्त। नशट्यर्शस्त्रस्य चतुथऽेध्यशये अगगहशरशणशं 

न्ििरणसमये तण्िुः इन्त नशम गृहीतम्। तििेम-् 

 

प्रयोगमगगहशरशणशमशचक्ष्ि सुरसत्तम। 

ततस्तण्िंु समशहूय प्रोक्िशन् िुिनेश्वरः ॥ 

प्रयोगमगगहशरशणशमशचक्ष्ि िरतशय ि । 

ततो ये तण्िुनश प्रोक्शस्त्िगगहशरश महशत्मनश ॥4 इन्त। 

 

अत्रोक्ः तण्िुरेि नन्दिकेश्वरः इन्त केन्चत्। दकदतु 

नन्दिकेश्वरेण ि अन्िनयिर्पण ेएि  

 

“तण्िुनश स्िगणशग्रण्यश िरतशय दयिीदिर्त्”5 

 

इन्त तण्िोः नशम गृहीतम्। अतः नन्दिकेश्वर एि 

तण्िुररत्यनुन्चतं कल्र्नम् इन्त िकंु् र्कु्नमः। 

मतगगमुनेः बृहद्देर्ी इन्त ग्रदथे मूछपनश न्ििरणे 

नन्दिकेश्वरस्य मतमुल्लेन्खतम्। तििेम ्– 

 

“ नन्दिकेश्वरेणशप्युक्म्- 

द्वशिर्स्िरसम्र्न्नश ज्ञशतव्यश मूछपनश बुर् ः।  

जशन्तिशिशदिन्सद्धध्यथां तशरमदद्रशदि न्सद्धये॥6 ” इन्त। 

 

सगगीतर्शस्त्रज्ञः नन्दिकेश्वर एि अन्िनयिर्पणस्य कतशप 

आसीच्चेत् अस्य कशलः चतुथपर्तकम् िन्ितुमहपन्त यतः 

बृहद्देशयशः कशलः र्ञ्चमर्तकन्मन्त र्न्ण्ितशः मदयदते। 

सगगीतरत्नशकरेऽन्र् नन्दिकेश्वरस्य नशम सङीतशचशयपरूर्ेण 

उक्म् – 

 

आञ्जनेयो मशतगृुप्तो रशिणो नन्दिकेश्वरः। 

स्िशन्तगपणो न्बदिरुशजः क्षेत्ररशजश्च रशहलः ॥7 इन्त ॥ 

 

सगगीतरत्नशकरस्य कशलः त्रयोिर्र्तकन्मन्त मदयदते। अतः 

तत्र्ूिे एि नन्दिकेश्वरः आसीदिन्त मनमोहनघोषमहशिशगः 

                                                            
3 कश.मी अ-१ र्ृष्टसगख्यश-१ 

4 नश.र्श. अ-४ श्लो-१७,१८ ।  

5 अ.ि. श्लो-४ 

6 बृ.ि.े र्ृ.स ं– ३२ । 

7 सं.र. अ-१ श्लो-१७ 

अन्िप्र न्त। अन्िनयिर्पण े िर्शितशरशणशम् अन्िनयशनशं 

न्ििरणे बुद्धशितशरस्य उल्लेखः नशन्स्त। अन्स्मन ् न्िषये 

न्िकल्र्द्वयं िन्ितुमहपन्त। प्रथम् – नन्दिकेश्वरः 

बौद्धमतन्िरोर्ी स्यशत्। न्द्वतीम् - न्िष्णोः िर्शितशरेषु 

बुद्धस्य स्थशनकल्र्नशत् र्ूिपम् एि अन्िनयिर्पणस्य रचनश 

ििेत।् बौद्धशितशरस्य उल्लेखः मत्स्यर्ुरशणे तथश 

िशगितर्ुरशणे च प्रशथम्येन िशृयते। मत्स्यर्ुरशणस्य कशलः 

षष्ठर्तकम् अन्र् च िशगितर्ुरशणस्य तिनदतरन्मन्त 

न्िद्वशंसः मदयदते। अतः न्द्वतीयमतशगगीकशरे नन्दिकेश्वरस्य 

कशलः तर्ूिपन्मन्त न्सद्धध्यन्त। 

 

अन्िनयिर्पणस्य आिशिेि नशट्योत्र्त्तेः तथश 

नशट्यर्रम्र्रशयशः कथनसमये िरतस्मुनेः नशम 

एिमुन्ल्लन्खतम्- 

 

नशट्यिेि ंििौ र्ूिां िरतशय चतुमुपखः। 

ततश्च िरतः सशर्ां गदर्िशपप्सरसशं गण ः ॥8 इन्त॥ 

 

दकदतु नशट्यर्शस्त्रे एकत्रशन्र् अन्िनयिर्पणस्य नशम नशन्स्त। 

यद्यन्र् अन्िनयस्य प्रशयोन्गकन्ििरणं नशट्यर्शस्त्रशर्ेक्षयश 

अन्िनयिर्पण े अन्र्कं ितपते तथशन्र् ग्रदथद्वयस्य अध्ययनेन 

अन्िनयिर्पणस्योर्रर नशट्यर्शस्त्रस्य प्रिशिः 

अस्तीत्यिगम्यते। अतः नन्दिकेश्वरः न्र्िस्य िशहनरूर्ेण 

र्ुरशणेषूक्ः नदिी इत्यसत्कल्र्नश नशगगीकशयपः। नन्दिकेश्वरः 

िरतशिनदतरिती कन्श्चत् नशट्यर्शस्त्रन्िर्न्श्चदिन्त कथनमेि 

युक्म्। 

नन्दिकेश्वरस्य नशम र्शस्त्रकशरत्िेन अनकेत्र उन्ल्लन्खतम्। 

मतगगर्शगगपर्रशदिन्िः अस्य नशम सगगीतशचशयपत्िेन 

उक्म्। दकदतु सगगीतर्शस्त्रे अनेन रन्चतशः ग्रदथशः न 

लभ्यदते। अन्िनयिर्पणस्य कतशप नन्दिकेश्वरः एि 

मतगगर्शगगपर्रशदिन्िः उक्ः नन्दिकेश्वरः इन्त कथनं 

समीचीनं न ििन्त9।  

न्िर्यशपसोऽयमन्स्त यत्, न कोऽन्र् प्रन्सद्धः 

नशट्यर्शस्त्रीयग्रदथकतशप नन्दिकेश्वरस्य नशम नशट्यशचशयपत्िेन 

न िन्क्। दकदतु िरतशणपिम् अन्िनयिर्पणन्मन्त द्वौ 

नशट्यर्शस्त्रीयग्रदथौ नन्दिकेश्वरस्य नशन्नि  ितेते। नन्दिकेश्वरः 

िरतस्य तथश तण््िशिीनश ं िरतर्ूर्िपकशणशं नशट्यशचशयशपणशं 

नशम उन्ल्लखन्त नशिशपचीनशनशम्। अतः नन्दिकेश्वरस्य 

कशलन्िषये िक्व्यं चेत् सः िरतकशलशिनदतरितीन्त कथनं 

सशर्ु।  

                                                            
8 अ.ि. श्लो-२ 

9 र्शगगपर्रेण नन्दिकेश्वरस्य नशम रशिणशञ्जनेयशभ्यशं सह उक्म् । अतः सह 

नन्दिकेश्वरः न्र्िस्यिशहनमन्र् िन्ितमुहपन्त । 
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िन्क्षणे िशरते नन्दिनं ििेशतशरूर्ेण र्जूयन्दत। अन्र् च 

नन्दिकेश्वरेन्त नशमकरणं िन्क्षणिशरते अद्यशन्र् िशृयते 10 । 

संस्कृतिशषशयशं अन्िनयिर्पणस्य प्रकशर्नं येन 

मनमोहनघोषमहोियेन कृतं तेन ग्रदथसम्र्शिनसमये 

तेलगून्लप्यशमिे अन्र्कशः हस्तप्रतयः प्रशप्तशः। अतः तस्य 

िरे्न्िषये िक्व्यं चेत् सः िशन्क्षणशत्यः इन्त िशिः सशर्ुररन्त 

मम मतम्।  

 

नन्दिकेश्वरस्य नशन्नि  एतशः कृतयः सन्दत इन्त िश॥ 

र्शरसनशथन्द्विेिी महोियः अन्िप्र न्त11 - 

1. नन्दिकेश्वरसंन्हतश 

2. अन्िनयिर्पणम् 

3. िरतशणपिः 

4. नन्दिकेश्वरकशन्र्कश 

5. रुद्रिमरूद्भिसूत्रन्ििरणम् 

6. नन्दििरतम ्

7. िरतशथपचन्दद्रकश 

8. तशललक्षणम-्तशलशदिलक्षणम्-तशलशन्िनयलक्षणम ्

9. नन्दिकेश्वरन्तलकम् 

10. योगतशरशिली 

11. प्रिशकरन्िजयम् 

12. न्लगगर्शरणचन्दद्रकश  

 

दकदतु एक एि नन्दिकेश्वरः एतशः कृतीः अरचयदिन्त िकंु् 

तेन आर्शरः न ित्तः। अन्र् च तेनोके् 

रुद्रिमरूद्भिसूत्रन्ििरणम् इन्त ग्रदथे ६०तमे श्लोके 12- 

 

षिगगशन्न च प्रोक्शन्न नन्दिनश िरतेन च। 

गृहस्तशले समोऽतीतोऽनशगतश्च न्त्रर्श मतः ॥  

 

इत्युक्म्। अत्र नन्दिनश िरतने च इन्त िशक्तयेनशिगम्यते यत् 

ग्रदथोऽय ं नन्दिकेश्वर कृतं न दकदतु िरतनन्दिकेश्वरयोः 

कस्यन्चत् अनुयशन्यनः इन्त। अतः सिशपः एतशः कृतयः 

एकस्य ि नन्दिकेश्वरस्य िन्ितुं नशहपन्दत। 

 

अन्िनयिर्पणस्य प्रकशर्नम ्

अन्िनयिर्पणस्य प्रकशर्नन्िषये त्रयशणशं महोियशनशं नशम 

उल्लेखनीयम्। ते नीिशमगगलं-न्तरुिेगकटशचशयशपः, आनदि-

कूमशरस्िशन्मनः, मनमोहनघोषमहशिशगशश्च।  

 

                                                            
10 अहमन्र् िशन्क्षणशत्यः कनशपटकस्थः च । मम ग्रशम ेनन्दिकेश्वर इन्त नशनि श अनकेे 

जनशः अद्यशन्र् सन्दत ।  

11 आचशयप नन्दिकेश्वर और् उनकश नशट्यसशन्हत्य र्ृ.सं-१०५ 

12 “आचशयपनन्दिकेश्वर और् उनकश नशट्यसशन्हत्य” ग्रदथस्य र्ररन्र्ष्ठ ेएि 

“रुद्रिमरूद्भिसूत्रन्ििरणम्” ित्तम् ।  

नीिशमगगल-ंन्तरुिगेकटशचशयशप  

अन्िनयिर्पणस्य प्रकशर्नम् ऐिम्प्रशथम्येन तेलगू-न्लप्यशं श्री 

नीिशमगगल-ंन्तरुिेगकटशचशयप-महोियेन मद्रशस-्नगयशां 

दि.र्. १८८७तमे िष े प्रकशन्र्तम्। ससं्कृतश्लोकशः तेलुग-ू

न्लप्यशम् अन्स्मन् र्ुस्तके मुदद्रतशः तथश श्लोकशनश ं तलेगू-

िशषशदतरमन्र् प्रित्तम्। अस्य ग्रदथस्य िून्मकशिलोकनेन 

अिगम्यते यत् न्तरुिेगकटशचशयपियशपणशम् उद्देशयम् 

अन्िनयिर्पणस्य प्रकशर्नं नशन्स्त दकदतु असंस्कृतज्ञ-

तेलगुिशन्षकेभ्यः अन्िनयस्य र्शस्त्रीयज्ञशनप्रिशनम्। अतः 

एि अन्िनयिर्पणस्य श्लोक ः सह ग्रदथशदतरस्थशनशमन्र् 

श्लोकशनम् अनिुशिः अत्र ितपते। आहत्य ४०८ श्लोकशः अन्स्मन् 

ग्रदथे तेलग-ूअनुिशिसन्हतशः सन्दत। न्िर्ेषः इिमन्स्त यत्, 

ग्रदथशिौ मगगलश्लोकशिनदतरम् इदद्र-नन्दिकेश्वरयोः संिशिः 

न्िन्लन्खतः। न्र्रोििेशः, िनृ्ष्टििेशः, ग्रीिशिेिशः, 

असंयुतहस्तशः, संयुतहस्तशः, बशदर्िहस्तशः, ििेतशहस्तशः, 

निग्रहहस्तशः, िर्शितशरहस्तशः, चशतुिपणपहस्तशः, 

समुद्रहस्तशः, र्ुण्यनिीनश ं हस्तशः, ससंहशदिमृग-हस्तशः, 

र्न्क्षहस्तशः, जलजदतु-हस्तशः चशत्र न्ििृतशः। 

 

आनदिकुमशरस्िशन्मन 

“The Mirror of Gesture” इत्यशख्यं ग्रदथम् 

आनदिकूमशरस्िशन्मनः गोर्शलकृष्णय्यिनु्गगरशलमहोियेन 

सह १९१७तमे इसिीये िषे लण्िन्-नगरन्स्थते केन्म्ि्ज् 

हशिोि्प न्िश्वन्िद्यशलयस्य मुद्रणशलय े प्रकशन्र्तिदतः। 

अनुिशिोऽय ं र्ूिोक्स्य तेलगून्लप्यशम् लभ्यमशनस्य 

अन्िनयिर्पणस्य ि ितपते इन्त प्रकशर्केन िोऽक्म् 13 । 

र्शश्चशत्यरशष्ट्रषे्िन्र् िशरतीय-नशट्यर्शस्त्रीय-ग्रदथशनशं महत्त्िं 

प्रिीर्यन् ग्रदथोऽयं अन्िनयिर्पणस्य प्रकशर्नेषु अद्यशन्र् 

गौरिं िजते।  

 

मनमोहनघोषमहशिशगश 

१९३४तमे िषे अन्िनयिर्पणस्य मूलश्लोकशः ििेनशगयशां 

मनमोहनघोष-महशिशगेन कल्कत्तश-नगयशां “Metropolitan 

Printing & Publishing House Limited” इन्त प्रकशर्ने 

प्रकशन्र्तम्। सः द्व े र्ूण े न्तस्रः अर्ूणशपः हस्तप्रतीः संर्ोध्य 

ग्रदथसम्र्शिन ंकृतिशन्नन्त न्िर्ेषः। अस्यश ंकृतौ ३२४श्लोकशः 

सन्दत यत्र इदद्र-नन्दिकेश्वरयोः संिशिः नशन्स्त। 

ग्रदथशदतरश्लोकरन्हतशः ििेनशगरीन्लन्र्न्लन्खतशः मूलश्लोकशः 

अद्यशन्र् ससं्कृतज्ञेभ्यः अन्िनयिर्पणस्य अध्ययनशय 

आकरग्रदथः ितपते। अन्र् च आगगल-िशषशयशं 

न्िस्तृतर्ीरठकशयुतः तथश आगगलशनिुशिसन्हतः अयम् 

अमूल्यग्रदथः संर्ोर्नशत्मको ितपते। मण्िलशन्न, स्थशनकशन्न, 

उत्प्लिनं, भ्रमरी, चशरी चशत्र तेलगूप्रत्यशर्ेक्षयश अन्र्कं 

                                                            
13 “ It remains to be said that our translation is based upon a Nagari transcript 

of the second Telagu edition of the “ Abhinaya Darpana” of nandikeshvara, 

published under the editorship of the late Tiruvenkatacari of Nidamangalam.” 

– The mirror of gesture. Page-10 
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संर्ोर्नम् ितपते। अनेन ि महशिशगेन १९५७तमे िषे “Firma 

K.L. Mukhopadhyay. Calkatta” इन्त प्रकशर्ने ग्रदथस्यशस्य 

द्वीतीयमुद्रण ंकृतम्। 

 

अन्िनयिर्पणस्य ग्रदथसशर 

अन्िनयिर्पणस्य र्ूिोके्षु न्त्रषु प्रकशर्नेषु 

मनमोहनघोषमहशिशगेन सम्र्शदितमेि अध्ययनयोगयं ितपते; 

अदयेषु ग्रदथेष ु ग्रदथशदतरश्लोकबशहुल्यशत्। अतः तिनुसृत्य ि 

ग्रदथसशरः न्लख्यते। नन्दिकेश्वरेण चतुर्िपर्शन्िनयनशनि  ि 

मगगलं कृतमेिम्- 

 

आन्गगकं िुिनं यस्य िशन्चकं सिपिशङ्मयम्। 

आहशयां चदद्रतशरशदि तन्नमुः सशन्त्त्िकं न्र्िम् ॥ इन्त।14 

 

तेलुगु-न्लप्यशं नीिशमगगलं-न्तरुिेगकटशचशयेण ऐिम्प्रशथम्येन 

मुदद्रत ेग्रदथे मगगलश्लोकशनदतरम् इदद्रनन्दिकेश्वरयोः सिंशिः 

ितपत।े अन्स्मन् संिशि ेनन्दिकेश्वरस्य िरतशणपिन्मन्त ग्रदथस्य 

सन्गक्षप्तरूर्मेि अन्िनयिर्पणन्मत्युक्म्। यद्यन्र् घोष्-

महशिशगः सिंशिन्ममं प्रन्क्षप्तन्मन्त र्ररगृह्णशन्त तथशन्र् 

अध्ययनशत्मकत्िेन एते श्लोकशः अन्र् िीयदते – 

 

क लशसशचलिशसशय करुणशरसन्सदर्िे। 

नमोऽस्तु नन्दिकेर्शय नशट्यर्शस्त्रशथपिशन्यने ॥ 

स्िशगतं ते सुरशर्ीर् कुर्लं न्त्रदििौकसशम्। 

दकमथपमशगतं िून्ह िितश मम सन्न्नर्ौ ॥ 

त्ििीयकृर्यश र्ूिां नशट्यर्शलशमलगकृतशम्। 

त्ििीयनतपकस्सोऽयं त्ित्कृर्शमन्ििशञ्छन्त ॥ 

मयश न्िर्ेयं ककं तस्य िि िशसि तत्त्ितः। 

ि तेय नशट्यर्शलशयशं नतपको नटर्ेखरः ॥ 

तं न्िजेतुमयं नशट्यन्िनोि ः िमिेदिन्िः। 

ििन्द्वरन्चतं ग्रदथं िरतशणपिन्मच्छन्त ॥ 

चतुस्सहस्रसगख्यशक ः ग्रदथ श्च र्रर र्ूररतम्। 

िरतशणपिर्शस्त्रं तु सुमते र्णृु सशिरम ्॥ 

नन्दिकेर् ियशमूते न्िस्तरं संन्िहशय मे। 

सन्गक्षप्य नशट्यर्शस्त्रशथां िमर्ूिपमुिशहर ॥ 

ििशन्म सुमत ेििे सन्गक्षप्य िरतशणपिम्। 

िर्पणशख्यन्मि ंसूक्ष्ममिर्शरय सशिरम् ॥15इन्त। 

िरतमुनेः र्रम्र्रशमनुसृत्य ि नशट्योत्र्न्त्तः िेिशििे 

इत्युक्तत्िश नशट्यप्रर्ंसशन्र् कृतश। अन्िनयमन्र्कृत्य 

न्ििरणशत् र्ूिपम् – नशट्यनृत्यनृत्तशनशं न्िचशरः, 

                                                            
14 श्लोकोऽयं सगगीतरत्नशकरस्य सप्तमे नतपनशध्यशयेऽन्र् मगगलश्लोकत्िेन ितपते । 

दकदतु सगगीतरत्नशकरः अन्िनयिर्पणशत् र्श्चशद्रन्चतः इन्त र्ूिे एि सशर्शरमकु्म् 

। अतः अन्िनयिर्पणस्य श्लोकः एि अत्र र्ुनरुक्ः इत्यिे सशर्ुिशिः ।  

15 अ.ि.( तेलगुन्लन्र्ः) 

सिशर्न्तलक्षणम्, मन्दत्रलक्षणम्, सिशरचनश, 

र्शत्रलक्षणम,् िजपनीयर्शत्रशन्ण, र्शत्रस्यप्रशणशः, 

दकन्गकणीलक्षणम्, प्रशथपनश, रगगशन्र्ििेतशस्तुन्तः, 

र्ुष्र्शञ्जन्लः, नशट्यिमः च न्ििृतशः। 

 

अन्िनयसम्बद्धशः न्िषयशः एि ंन्िितृश 

1. न्र्रोिेिशः 

2. िनृ्ष्टििेशः 

3. ग्रीिशिेिशः 

4. हस्तिेिशः :- संयुतशः असंयतुशश्च। 

5. ििेतशहस्तशः 

6. िर्शितशरहस्तशः 

7. तत्तज्जशतीयहस्तशः 

8. बशदर्िहस्तशः 

9. निग्रहहस्तशः 

10. र्शििेिशः 

11. मण्िलििेशः 

12. स्थशनकिेिशः 

13. उत्प्लिनिेिशः 

14. भ्रमरीिेिशः 

15. चशरीिेिशः 

16. गन्तिेिशः 

 

इत्थं ग्रदथोऽयं नशट्यर्शस्त्रीयर्रम्र्रशयशं प्रशयोन्गकमहत्त्िं 

प्रशप्तिशनन्स्त। अद्यशन्र् िरतनृत्यस्य(िरतनशट्यन्मन्त 

प्रन्सद्धम्) र्शठ्यिमे अस्य ग्रदथस्य सम्र्ूणपमध्ययनं न्िर्ीयते। 

श्लोकशः अिगदतुं सुलिशः, प्रशयः अनुषु्टर् ्छदिोयुतशश्च सन्दत। 

अतः अध्ययनसौकयपमन्र् न्त्रर्तशन्र्कश्लोकयुते ग्रदथेऽन्स्मन् 

ितपत।े 
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